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Turnu la binoklon
Estas konata la fabelo pri la binoklo uzita renverse. 

Tiam ĉio aspektas al v idanto tre malgranda kaj 
malgrava. Male se li turnas ĝin al kutim a flanko, 
li vidas ĉion trograndigata.

Legante la gazetojn, aŭdante la paroladojn, oni 
pensas vole nevole pri konduto kaj iluzio de popoloj 
unu kontraŭ aliaj.

Neniu kapablas eĉ unu momenton sin enmeti en 
la ĉemizon de l ’najbaror*por kompreni kiamaniere 
li sentas, kaj vidas tion, kio sajnas al li plej proksima 
kaj grava.

Neniu provas imagi kian impreson faros al ceteraj 
tio, kion li trovas tute natura laŭ sia propra v idpunkto 
Einstein, granda mezuristo de 1’universo, malkovris 
la relativecon en tempo kaj spaco laŭ mondoj diversaj. 
En vivo de popoloj oni trovus ĝin tute same per 
observado.

Sed kiu observas ? K iu satas observi ? K iu eĉ 
provas ?

Krom  internacia lingvo en ĉiuj lernejoj, necesus 
instrui la junularon uzi la binoklon ambauflanke. 
Neniu kutim o pli utilas por faciligi la vivon inter 
homoj kaj nacioj.

Kom una vero m in im um a tiom  necesas, kiom 
senarmigo, por atingi pacon. Unu ne povos okazi 
sen klopodo al alia.

Se ĉiuj vidas ĉion diverse, malfacile oni konsentos 
por agi.

K io sajnas al vi ruga, tio aspektas al mi nigra, 
ĉar tiel klarigas niaj ĵurnalo j kaj nacia historio. 
K io sajnas al mi prava kaj natura, tion vi abomenas 
kiel kriman kaj danĝeran, ĉar tiel rakontas via 
gazetaro

ni daŭros laŭ tiu muzikado ? Ĉu ni ne komencu 
rigardi mem la aferojn kaj sendi n ia jn  klarigis!ojn 
al libertempo ?

Diras ja la Safoj en novelo de Rolland « Colas 
Breugnon » : « Se nur kontraŭ lupoj ni devus nin 
defendi, ni ja  scius nin mem gardi. Sed kiu gardos 
nin de la pastisto mem ? »

La malbonaj pastistoj estas tiu j, kiuj instruas 
iluziojn pri nacio propra kaj nacio najbara. Hri unu 
la virtoj amasigitaj, en Palia ĉiuj krimoj, frisaj en 
korbo. Per tiu sola signo vi flaras la trompon, (lardu 
vin de tia prediko, pli dangera ol eiu j lupoj en bojanta 
bando.

Ciu popolo ja havas bezonojn, esperoj n kaj tim ojn . 
T iujn de via nacio vi jam  bone konas. Uzu ĉiutage 
dek m inuto jn  por ekzameni tiu jn  de la Stato trans
lim a. Cli helpos al via saĝo.

Internacia lingvo necesas kaj urĝas por faciligi 
nian interkomprenon. Sed eĉ la vortoj restos m uta j, 
se n i surdigos n ia jn  orelojn. Por kapti la sencon de 
parolo, gravas meti sin image en la lokon de Talia. 
Tiam ĉio mallum a klarigas.

N i devus eduki la infanojn al ekzercado tiucela 
kaj provi mem montri ekzemplon. Estas neniam 
tro malfrue por komenci praktikejon. Jam  de longe 
scienco ja  konas tiun  metodon por sia tekniko. K ial 
ni ne provus ĝin iomete, por savi n ia jn  v ivojn el 
malsaĝaj bataloj ?

Gi valoras pripenson.

' Edm ond P r iv a t .
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La solvo de la tutmonda krizo

En Venecio fondigis K o m ita to  por efikigi la e ltrovojn  

en lu ekonom ia kam po, fa r ita jn  de prof. A . M. Trileco, 

iii konsistaa en ia solvo de I’problem o de la komercaj

i n terfi» n  goj. Pro tio  la p roduk tado  povas ĉ irkaŭri de lando 

al lando  je ^pardonan ta j prezoj.

O n i ja m  ellaboras precizan program on por kunveno 

k iu  okazas la 15 ĝis Iftan de M ajo, al k iu  partoprenas la 

plej fam a j industriis to j kaj bank isto j por starig i fundam enton  

por la nova ekonom ia sistemo.

D um  la d iskuto  ĉ iu  povas konstati la g randa jn  u tilo jn , 

k iu jn  Ciuj popoloj povos ricevi de la Ins tituc io  de tiu  ĉi 

Universala fo n d o , taŭga por don i la tiom  deziratan  ekv i

libron.

Necesas unue don i ke lka jn  konsiderojn pri la kauzoj 

de la tu tm onda  krizo kaj ka lku li poste la rim edojn .

A lon ta  ekzam eno de la krizo, rilate kun la efikoj, ev i

dente m ontrigas ke la kauzo j devenas de ne taugaj ekonom ia j 

sistemoj.

Por farigi certaj ne perdi la Aefa n  vo jon  tra la m ona 

kom p liko , ni devas reveni al la fonto  kaj ekzam eni la 

fu ndam en ta jn  legojn de la klasika ekonom io, tiam aniere 

konk lud ita j!! de (i. H. Say : « K ion oni konsumas, oni 

tion uki ru i per h i guj no el la vendo de tio, kion oni produktas ».

Pro tio la ĉefa kaŭzo de la krizo 'estas la tro m algranda 

konsum o kom pare k un  la granda produktado . Forig inte la 

necesecon «le la p roduk tado , aperas la p lig rand igan ta

senlaboreco.

l iii ĉi kategorio de forpelito j el la aktiveco, kreis parazi

tecon, k iu ĉ iam  p ligrandigas kaj k iu estas dangero por 

t iu j, k iu j havas u titan  laboron en la socio, ĉar, senvole, la 

unua j vivas je fiargo de la lastaj.

Por ke ia progreso estu fonto  de bonstato, estas necese 

ke la progreso mem sampafie m ar Au en ĉiu sfero de la homa 

aktiveco. D um  ni konstatas ke ĉ iu j konkreta j sciencoj 

faris g igan ta jn  pacojn, la ekonom ia scienco restis tiom  

malprogresema, ke eĉ la lando j d ronan ta j en oro estas en 

krizo.

En  unu fianko ni vidas m afiu lo jn senm ovajn kaj la laborist

o jn , k iu j suferas pro la m izero, en alia flanko la te rku ltu ris t

o jn , k iu j ne povas vend i la p roduk to jn  de la tero kaj ne 

povas aĉeti m odernan ilaron.

La m a lbona  afero konsistas en la interfianga ekonom ia 

sistemo.

K e lk iu j, konsiderante la  etiko jn  kaj ne la kauzo jn , eraras 

kondam nan te  la mafiulojn kiel kauzon de Ia nuntem pa 

dangero. T iu j tiam aniere blasfemas Ia veran esprimon de 

la progreso, dum  gi helpas la hom aron, lim igante  la penadon 

kaj centob liganta la p roduk to jn , k iu j estas la vera riĉajo.

T iu j p roduk i a jo j devas esti destinata j por p ligrand ig i la 

bonstaton de la hom aro per la konsumo. La hom aro en la 

laboro por la reproduktado  devas ga jn i k iom  necesas por 

aĉeti p lig rand ig itan  produktadon . A lie, se la ga jno  ne 

sufiĉas , la m agazenoj plenigas de la nevend ita j komercadoj, 

en la  fabrike jo j malaperas la kaŭzo de la p roduk tado  kaj 

pro la neevitebla senlaboreco pligrandigas la neebleco de 
konsum o.

La adm in is trac io j, ekspluatante ĉ iu jn  r im edo jn , bankrotas, 

trenante  en la ru in igo m u lta jn  a lia jn . Pro tio  eĉ la Statoj 

perdas la necesajn m onrim edo jn .

T iu ĉi estas la sceno, k iu n  n i, senpove, konstatas I

Necesas do a ltig i la konsum on por repreni la etendigon 

kaj a ting i la dezira tan  rond iradon de la m ono, k iu , konside

rate nu r kiel interfiangilo, kaj ne kiel riĉa jo  en si m em , en 

la ekonom ia v ivo  havas la sam an gravecon kiel la sango en 

la hom a korpo.

Tio okazos starigante ekonom ian sistemon, k iu  permesos 

la ak iron de la tu ta  p roduk tado . Tio p lig rand igus en ĉiuj 

la bonstaton  kaj p libon igus la v ivm an ieron  vere ankoraŭ 

p lend indan  por m u lta j popoloj.

Vere tiam  la progreso estos m ateria la , m orala ka j in te lekta 

nobligo.

La peno de kiu a jn  registaro, eĉ la plej bone in tenc in ta  

kaj forta, ne povos don i efikan decidon en universala m albono 

ĉar gia peno rilatas nu r al unu nacio. A liparte  estas 

absurde pensi, ke la ekonom ia v ivo  estu lim ig a ta  al la

land lim o j.

N i konstatas ke ĉiu nacio  en la ĉ iu taga t ita n a  penado 

alcelas al la konk iro  de la plej g randa nom bro  dela tu tm onda j 

m erkato j (ĉ iam  pli senfruktig itaj* de la dogan lim o j) kaj 

al la d isvolvo ĉ iam  pli g randa de la d isvendo al eksterlando.

Tio okazas pro la iluzio  de la  atingo , sed la rezu lto j estas 

ĉiam  kon traŭa j pro la ideo ĉion vendi aŭ eksporti ka j nenion 
aĉeti afi enporti.

La statistiko j de ĉ iu j lando j certigas la generalan m a lp li

grandigon de la komerco kaj la p lig rand igon  de la senla

boreco, vera e lm ontro  de la  krizo.

La necesa arango devos hav i nepran ekonom ian  karak te 

ron, tu te  ne prem atan  de la po litiko  de k iu  a jn  nacio  kaj 

devos esti subtenata  kaj d isvastigata de privata instituto 

kun universala karaktero kaj preciza celo per la manieroj 

ka j kon trak to j taŭga j por helpi la  in terŝanĝo jn , fortik ig i 

la in dus tr io jn  per la necesaj financigo j, per ĝuste pagata 

laboro por tiam aniere , paŝo post paso, porti al sam a nivelo 

de la laboristo j p li bone paga ta j la m onpago jn  in te rna 

c ia jn  kaj konsekvence la  kapab lecon de konsum o de la 

popoloj.

T iam aniere estos forigata la eksp luato  de lando  a l lando, 

de nacio a l nacio kaŭz ita  de la m a ls im ila  pago de sama 

laboro ; por k iu aperis la pro tektism o, ja m  kondam n ita  

en la tu ta  m ondo pro gia dangera efiko.

Sed ĉu la partiano j de la libera intersango m ontris  k ia 

maniere oni povas liberigi sin de tia  ĉeno nen iun  danĝerigante? 

fu te  ne ! K a j la senfrukteco de ilia j d isku to j permesis la 

starigon de la protektism o.

O n i ne povas forlasi la p ro tek tan  sistem on a n ta ŭ  ol 

neniig i la katizo jn , k iu j ĝ in  kreis. T ia jn  k aŭ zo jn  nu r oni 

neniigos per Kolektiva kontrakto de sparo kŭj de interŝanĝo, 

kon trak to  kapab le  vere egaligi la hom aron  reprezentatan 

de ĉ iu j kontraktantoj de la tu tm o n d a  m erkato  sur la bazo 

de la ĝusta valoro de u tila  oferdono al ko lek tiva  bonstato

I iu ĉi grandega problem o, k iu  interesas la tu ta n  hom aron 

estis m ajstre solv ita de ita la  genio d un i ja ro j de peniga 

studo. G i nun  estas sub tenata  de m ilo j da  ita lo j ka j aprob ita  

de tekn ik isto j de la banko , de la k u ltu ru lo j de ekonom ia 

scienco kaj de s tudan to j de la hom ara j prob lem oj. I l i  jam  

esprim is sian konv inkon  pri la bonfara efiko ka j p rak tika  

efektivigo cle la sistemo per gravaj ju g o j.
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6 i konsistas el la kreo de U N IV E R S A L A  F O N D O , kies 

la nuna j banko j povas fariĝ i K O R E S P O N D A N T O J , 

komencante novan  ŝparsistemon per la elmeto de tutmonda 

simbolo de la kapitaloj. Ĝ ia jn  enkasigojn garantias la 

grandega d iv ido  de la risko sur p ligrand iĝanta  kvan to  da 

tito lo j ak iro ta j, financante ĉu p ub lik a jn  ĉu  p r iva ta jn  

entreprenojn de la tu ta  m ondo kaj garan tia ta j de la danĝero 

de inflacio {trogranda m oneldonoj Sangante la m onon en 

tiu  ora aŭ  paperm ona simbolo laŭ  la taga Sanĝo, sur la 

bazo de la r ila to  in ter la nacia m ono kaj la or-franko, 

havebla ĉe ĉ iu j korespondantaj bankoj de kiu a jn  nacio 

sen ia elspezo, ĉar tia  simbolo estas tu tm onda  poŝtm andato

en oro.

Eĉ pri la procento, krom  pri la sekureco, ĝi estos la plej 

taŭga sistemo por la starigo de bone arang ita  spekulacia 

mekanismo de elmeto.

La- Sparanto, k iu  nun  pro la tim o  de perdo tenas sian 

monon en tirkeston perdante la rentum on, ka j same havante 

la riskon de la inflacio, ha ltigante  sam tem pe la rondiradon 

de la m ono, faros sian profiton, m etante ĝ in  en tian  tu tm ondan  

simbolon, k iu  donos al li la plej g randa jn  profito jn  krom  

ĉ iu jn  rek ta jn  kaj ned irek ta jn  bonfaro jn  okaze de la senhalta 

rondirado de la m ono mem.

Por kom ple tig i t ian  ŝparsistemon, nova in ternacia kaj 

nacia pagm aniero estos starigata per la elmeto de tu tm onda  

rond iranta asigno el oro tu te  garan tiita  kaj precipe ne subm e

tita  al la malsim ileco de la Sanĝoj, k iu j nun  baras 

la transdonon de la p roduk ta ĵo j por ilia transform igo kaj 

konsumo m alperm esante la d isvolvon de la. komercoj kaj 

pro tio la helpon kaj la garan tion  de la Sparo.

Teknika oficejo ĉie zorgos por financigi ĉ iu jn  p roduk tan ta jn  

entreprenojn, va lorigante  ĉ iu jn  grandegajn  riĉecojn de la 

penso, kaj de la brako j, de la tero, de la subtero, de la maro 

kaj de la k lim a to , sume de ĉ iu j entreprenoj, k iu j helpas 

la ekspluaton de la diversaj fakoj de la plej granda ind iv idua  

kaj ko lektiva j profito j.

Ce la sekretariejo de la kom ita to  estas la klariga m aterialo 

kaj on i povas peti la s ta tu to jn  de la instituc io  ja m  deponita j 

ĉe la Komerca T ribuna lo  de Rom o.

La ago de la K o m ita to  rilatas la realigon de tia institucio  

kaj inv itas  t iu jn , k iu j havas ekonom ian kom prenon kaj 

k iun  a jn , k iu  fakte deziras partopreni la finan solvon de la 

krizo, k iu ĉ iu jn  m alhelpas, ka j k iu , spite de m urm urado j 

aŭ  de lokaj aranĝo j, ja m  sin m on tr in ta j ne taŭga j por la 

celo, tu te  certe pligrandiĝos.

F. R o s s e t i,

Sekretario de la K o m ita to  :

S. Croce 704 C. Venezia.

Konsolo

De Franz D oring.

Ho, ĉesis lumi stelo, 
Foriris homjuvelo: 
Edzina kor" ekhaltis,

Kaj la feliĉ’ forsaltis.

Dum tombo-rozoj floros, 
Kurage vi laboros: 
Mildiĝos kordoloro:
S i vivos en memoro.

^ JG c ic z  T e t is o

Modernaj planoj 
por certigi la pacon tutmondan

De L. W e is s .

Si vis pacem, para pacem.

K iam  la M iljara Regno, tiom  sopire a tend ita  de la tu ta  

kristanaro je la komenco de la jaro  m il ne volis' veni, oni 

deziris la tu tm ondan  m onark ion , kiel ĝ in  celis la an tikva  

tem po. Ĝ i estu nature regata de la papo. N ur D ante  postulis 

tu tm o n d an  im perion , kiel sekvon de 1 'Im perium  R om anum , 

kies ĉefa celo estu la paco. E n  la teksto « de monarchia » 

troviĝas jena j vorto j : « N u r  en la trankvileco kaj kvieteco 

de I ’paco la  hom aro povos p lenum i la tasko jn  propra jn  al 

ĝi, nome ating i la plej a ltan  sp iritan  perfektecon ». K a j 

plie : « Pro t iu  ĉi granda celo la m ondo bezonas la pacon. 

Pro tio  la anĝeloj salutis la paŝtis to jn  sur la kam po per la 

vorto j », « Pacon sur tero ». Super la m u lta j regantoj estu 

superulo, k iu  decidas pri. ĉ iu j m alin terkonsento j ».

D an te  m u lte  plendis, ke la hom aro tiom  deiris de tiu  ĉi 

ideala stato  ka j elvokis profunde tus ita  : « H om aro , de 

k iom  da ventegoj ka j perdoj, de kiom , da pereoj v i devas 

esti tra fita , ĉar v i iĝis m u ltk apa  m onstro , via aspirado disiras 

kaj v i ne p lu  aŭdas ke la trom bono de 1’sankta spirito 

alvokas v in  : V id u  k iom  bela kaj agrabla estas, ke 

frato j v iv u  harm onie inter si I

La tem po de M onda Im perio  kaj de ĝ ia ideo, tiu  ĉi unua 

grandioza kreajo de la hom a deziro je paco, flnis entute. 

N aciŝtato j kun  suverenoj prenis la lokon kaj estis nun  al 

ili, trov i form on de la tu tm o nd a  paco, ĉar la postulo je ĝi 

regis p li forte ol iam . La unua , k iu  kredis esti trov in ta  tiun  

form on, estis Petro de Bosco (Dubois) k iu  en sia skribejo 

« De recuperatione terrae sacrae » deklaris, ke neniu prudenta 

hom o povus op in ii eble, ke unu  sola hom o regu la tu tan  

m ondon . Senfinaj m ilito j, ribeloj ka j m alpaco j estus la 

sekvoj de tia  provo. D io  volas la pacon. L i m em  estas 

« R e i et actor pacis » ka j pro tio  estus la tasko de la kristanaro 

certigi la pacon. K a j nu r t iam  ĝi sukcesus reakiri la sanktan 

teron. (Palestinon). Por a ting i la m ondpacon , Dubois 

proponis nov-organizi la Stato jn . L i proponas en sia skribaĵo, 

ke la  franca reĝo proponu ĉe kunveno kunvoko ta  en Toulouse 

ke ĉ iu j lando j k un iĝu  en federacio k un  la celo certigi la 

pacon. In te rŝta ta  tr ibuna lo  devus esti kreota por ju ĝ i 

pri eblaj m alpaco j. K iu  m alrespektus la pacon devus esti 

eksigata aŭ al la respektiva lando  devus esti ĉesigota la 

komerca trafiko , do speco de bo jko to . La plej a lta  instanco 

efe la tr ibuna lo  estu la papo, gardanto  de 1'paco, k iu  mem  ne 

p lenum u funkc ion  de tera reganto. La posedaĵoj de la 

M orta M ano devus esti u za ta j por la krucm ilito .

T iu ĉi kon traŭd iro  estas karakteriza por la tu ta  etapo de 

la ideo pri tu tm o nd a  paco. Estas pacifismo pro politiko . 

Popu lara j celoj de 1’tu tm o nd a  paco estas fiksitaj ne por 

certigi la pacon sed en la servo de m a lla rĝv ida  naciism a aŭ 

socia po litiko .

S im ila  estis alia propono, la p lano  de 1’husana bohema 

reĝo, Georgo Podebrad , k iu de 1461 akcelis la kreon de 

in ternacia ligo k un  tera karaktero por m alfortig i la influon 

de l ’papo kaj de Timperiestro. L i prezentis al si t iu n  ligon per 

libera kun iĝo  de la  Stato j, sendentaj am basadoron al kons-
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tan ta  kongreso en Baseto, kun  propra stabo de funkc iu lo j, 

b lazono, ŝildo ka j ĉ iu j eksteraj form oj v ideb la j de suverena 

povo. M alpacoj in ter la m em bro j devus esti forigataj per 

la L iga T ribunalo , k iu decidas sendepende de la L iga estraro. 

La Liga konsilantaro fiksu legojn, respektota jn  de ĉiu j 

ligano j. La dekono-irnposto ĝis n un  pag ita  el la eklezio, 

plie la tritaga  im posto (unu  procento de la tu tja ra  enspezo) 

de la princoj ka j subulo j iru estonte en la ligan kason en 

Kaselo.

K on traua  p lano estis tiu  de Cam pane lla , m onako el 

K a lab r ioen  “ M onarchia H ispanica L iestis  ankaŭ  la aŭtoro 

de la utopia Statidealo « Ciuitas solis » la sunurbo. C am pa

nella atendis, ke h ispanaj armeoj kun igu  perforte ĉ iu jn  

popolo jn  sub unu estro, la papo. A lia  pro jekto same perfort- 

po litika  estis de certa De la Roue propon ita  en skribaĵo 

« Discours politiques el militaires ». T iu ĉi p lano estis d irektita  

kon traŭ  la turko j. A nkaŭ  pro jekto de Cruc6 de Lacroix 

ia kuraga defendinto  de la libera komerco, (1623) havis 

s im ilan  aspekton.

Sed ankaŭ  la plej im pona  kaj la plej konata  propono 

por la tu tm onda  paco, la pro jekto  de Su lly , sekvis specife 

unuflankan po litikon  perfortan : « R eduk ti la tro grandan  

povon de la dom o de Aŭstrio  » (d rŝduire la trop grande 

puissance de la maison d'Autriche). L i konsideras kiel 

m em kom preneble , ke la tasko de la kreota kristana respu

b liko  estu la forpelo de la tu rko j. Su lly , la genia ŝtatv iro , 

klare vid is k ia j m a lhe lpa ĵo j estis kon traŭ  la paco. L i sekve 

proponis novan ordon de la europaj Statoj, por krei sur la 

bazo de bone e lka lku lita  egalpezo in ter t iu j S tatoj, la novan 

ligon. M algrandigo de la grandaj Statoj ka j p ligrandigo de 

la m algranda j devus a lporti la ekv ilib ron  necesan. La reĝo 

hispana donu al la Nederlandoj la liberecon, al la papo 

Neapolon, al la venecianoj S icilion kaj M ilanon al la d inastio  

Savojo. H ungarlando  kaj Bohem io estu sendependaj 

reĝlandoj. Svislando estu p ligrand igota je .la kosto de 

Aŭstrio  per Vorarlberg, S vab io  kaj Elsaco. N ur Francu jo  

restu kiel an taŭe  —  kom prenebla por franca ŝtatv iro . 

T iu j noveform ita j l i  m onark io j form u kun  la kvar respu

b liko j t iam a j nome N ederlando j, Svislando, Venecio kaj 

la lta la  Urba Ligo eternan kaj ne disigeblan respublikon. 

Ca la supro estu Generala konsilantaro, decidonta pri la 

kom una j interesoj ka j form ota el sesdek m em broj.

A l tiu  ĉi interesa propono de Su lly  aligas la p lano de 

aba to  lren6 Castel de Saint-Pierre el la jaro  1713. L i volis 

ke form iĝu  granda alianco de Ia Statoj sur la bazo de la 

don ita  teritorio  kaj in v itu  al tiu  ĉi ligo ankaŭ  la Osm anan 

Im perion . La ligo garantias la t iam a jn  teritorio jn  kaj 

Sangoj ne devus p lu  okazi. E kz is tan ta j konstitucio j estu 

p ro tek ta ta j de la ligo kaj garan tia ta j. A nkaŭ  tiu  ĉi propono 

igas g in  verko de porpo litika  pacifismo. La propono de 

Sa in t Pierre estis ofte variig ita j ; K ard ina lo  A lberoni akcelis 

tiam aniere pacan  ligon por forpeli la tu rko jn  kaj kard ina la  

kongregacio an Rom o 1735 akcelis ankaŭ  en la senco de 

Saint-Pierre, la kreon de alianco kontraŭ  herezuloj kaj 

senkreduloj. E n  la decidaj rondoj, la proponoj de Saint- 

Pierre, m u lte  d isku tita j d um  tiu  ĉi epoko, trovis m a lm u lta jn  

ano jn , k v ankam  la pia abato  proponis enigi en la ŝtatkon- 

trak ton  jenan  kond iĉon : « La suverenoj povu lite re  disponi 

pri la duono de la sum oj por propraj celoj, ŝparotaj el la 

redukto  de la arm ado ». Princoj kaj subuloj guu tiam aniere 

la avan tago j n  de la tu tm onda  paco. Sed la abato  trovis 

n u r  surda jn  orelojn, eĉ oni ridis pri la proponoj. K a rd i

nalo F leury opiniis, oni devus unue dissendi trupon  da 

m isiistoj por prepari la princo jn  spirite ka j konverti ilin  

al la ideo de la tu tm onda  ligo. Voltaire ankaŭ  tre mokis

pri la abato , nom an te  ties pro jek ton  # Vimpralicable paix  

de Vabbi » ka j li trovis ke m a lk u tim ig i la  h om o jn  de P m ilito  

estus same m alfacile  kiel m a lk u tim ig i la lu p o jn  je m anĝado  

de 1’Safldoj. Frederiko la G randa  deklaris : « La afero estus 

tre bona, se nu r estus ricevebla la konsento de la eŭropaj 

princoj ka j se ne m ankus ankoraŭ  a lia j m algra va jo j ». 

A nkaŭ  Le ibn iz , la granda filozofo opin iis ke « pax perpetua » 

nu r havus ra jtigon  kiel surskribo ĉe tom be ja  pordo, ĉar 

nur la  m ortin to j ne p lu  in te rba ta lus  dum e  la v iv an to j estus 

en alia hum oro  ka j la plej potencaj ja*ne respektus decidojn 

de A lta  T ribuna lo . N ur Rousseau, okup ig in ta  tre detale kun 

la pro jekto de Saint-Pierre kaj eĉ e ldon in ta  en la ja ro  1761 

ekstrakton, konsideris la ideo jn  tre va lora j ka j p lenu 

m eb la j, se on i edukus la eŭropa jn  popo lo jn  je  p li granda 

kom preno pri ilia  solidareco. T am en tu ja  efektiv igo de la 

pro jekto ankaŭ  a l li ne Sajnis ebla « Pro tio  ke la eŭropaj 

princoj estas tiom  k u tim ig in ta j je  abso lu tism aj ideoj, ke 

ĉ iun  provon en tiu  ĉi d irekto , ili konsiderus kiel lim igon 

de la propra sendependeco kaj ra jto j. » Post tio  restis» al la 

bonvola aba to  nenio alia ol konsoligi per la frazo de li 

verk ita  « se la pro jekto  restas ^ e fe k t iv ig ita , tio  ne okazis 

pro ĥimereco, sed pro tio , ke la hom oj ĝenerale ne Satas aŭd i 

tion , k ion prudento  al ili diras #.

D um  la tu ta  periodo de t iu j pro jekto j m ontrig is  nekon

testeble, ke oni ne povas ion konstru i sur la  bonvolo kaj la 

kom prenem o de kelkaj abso lu tism aj regnestroj aŭ  de 

ĵa lu zem a j registaroj de m algranda j Stato j. La celo devus 

esti a tingo ta  la ŭ  alia vo jo . K a j t iam  komencigas alia periodo 

de la porpaca m ovado : L a  reveno al la  a n tik v a  penso de 

Phom ara frateco. La instruo j de Cicero « Universus hie 

mundus una civitas esi communis Deorum atque hominum  

existimanda », kaj de Seneko, « ĉ iu j hom oj estas m em broj 

de unu  korpo el unu  m aterio  form ita  por la sam a destino » 

de P lu tarko  « ĉ iu j hom oj konsideru sin c iv itano j de unu 

Stato kaj logu kune sub la kom una  lego de la prudento  », 

plie Marko Aŭrelio  k iu  kom paras la S tato jn  kiel dom ojn 

de tu ta  urbo. C iu j tiu j pensoj revenas en la ideo de la tu t 

popola komuneco, per k iu j Suarez kaj G rotius starigis la 

fundam enton  de la m oderna in terpopo la ju ro . K a j kiel 

plej a ltan  celon fiksis K a n t en sia « F ilozofia koncepto pri 

la eterna paco » (1795) la a tingon  de in ternacia organizo de 

la m ondo, en k iu  ne princoj decidas, sed respondecaj 

registaroj de Statoj en k iu j ĉ iu j c iv itano j partoprenas je 

la povo. Samsence ankaŭ  B en tham  propagandis la organizon 

de la m ondo en sia verko « A  plan for an universal and 

perpetual peace » Sub  la influo de t iu j du  g randu lo j aperis 

la verkajo j : C ondon  : Projel de la paix  perpituelle. (1808) kaj 

Fourier : L'harmonie pacifique de Vhum aniti (1810) fine 

Saint-Simon : La rŝorganisation de la societe europeenne 
(1814).

K a j tie komencigas la agado de 1’Ĝenevano de Sellon. 

La pacon, atingeblan nu r per konstan ta  klerigado kaj eduko 

kaj per la volo de la popolo j, serĉu la tu ta  c iv iliz ita  mondo. 

N ova vo jo , sur k iu  oni progresas n u r  tre m alrap ide , sed la 

sola, k iu kondukas al la celo.

E l Neue Zŭrcher Zeitung- 
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^ oc/o  /ra / /tsiaeso
H. de Man pri helpa lingvo

Unu el la plej diskutataj libroj estas nuntempe « Preter 

marksismo » de Henriko de Man, al kiu respondis lia sam

landano Vandere elde. En sia verko, aperinta germane kaj 

france, de Man montras la nesufiĉeson de pure materialista 

koncepto historia kaj atentigas pri la psikologiaj kaj etikaj 
influoj.

En sia capitro li aludas je internacia civilizo kaj mond
lingvo. Jen la traduko de tiu pago:

« La socian altiradon de la burgaro sekvis la jenaj feno
menoj esencaj: formacio cie naciaj statoj de la fino de Mez

epoko ĝis mondmilito, forigo de la latina lingvo per naciaj 
lingvoj, kreskanta diferencigo de arkitekturo kaj ciuj artoj 

depost la komenco de Renesanco kaj disiĝo cie la Eklezio 
katolika do universala, en plurecon da naciaj religiaj komu
numoj.

« La nacian senton mem, ankoraŭ mankantan en Mezepoko, 
progresigis  ̂la burgaro laŭ ekzemploj el klasika antikveco kaj 

ĝuste dum la tempo kiam novaj komunikaj vojoj radikale sangis 
ekonomion.

« Dum tiuj centjaroj kiam la mondo farigis ekonomia unueco 
produkta kaj konsuma, ĝuste tiam akriĝadis la nacia sento 
ĝis farigo cie vera religio, kiu devigis eĉ Ekleziojn ĝin servi. 
Kiu pripensas je tiu kontraŭeco trovos tie sufiĉajn kaŭzojn por 

ne konkludi tro rapide ke Radio kaj aviado alvenigos homaran 
civilizon.

« T utmonda civilizo postulas antaŭ ĉio internacian lingvon. 
Ekzistas ja helpaj lingvoj en pli ol sufica nombro. Sed racia 

homo povas vidi en ili nenion pli ol kunhelpaj lingvoj. Ili estas 
speco da ŝlosilaj lingvoj, en kiuj oni tradukas tion, kion oni 
pensas en sia propra lingvo pli malpli malfacile kaj en maniero 
pli malpli komprenebla por la adresato.

« Ili neniel estas kulturaj lingvoj, ĉar tiuj nur rezultas el 
milionoj da ligiloj kreskintaj per centjaroj da komuna sorto 

kaj ne okaza rimedo artefarita por solvi iajn materiajn mal- 
facilaĵojn en sociaj rilatoj ĉe hotelo aŭ en supraja kores
pondado.

« Teorie oni povas supozi ke helpa lingvo povus farigi 

sufiĉe organriĉa kun la tempo por servi kiel komunukilo de 
kulturaj valoroj, seci oni malpli facile povas imagi kiamaniere 

ĝi sukcesus al tio, ne disiĝante ankaŭ siavice en naciajn dia
lektojn sub influo de la nacilingvoj, kiuj daŭre ekzistas kun 

siaj propraj stilaĵoj, idiomaĵoj kaj elparoloj.
« Estas pli verŝajna unu el la du jenaj eblaĵoj: aŭ unu el 

la nunaj nacilingvoj forpikos la ceterajn kaj fariĝos universala 
au la internaciaj elementoj, kiuj okupas ĉiam pli grandan lokon 

en ĉiuj lingvoj finfine formos novan miksan lingvon, kvazaŭ 

universalan sabiron. En ambaŭ okazoj videble temas pri tre 
longa kreskado kaj oni malfacile imagas, ke gi ne postulus 

centjarojn por atingi la gradon de perfekteco postulata cle 
tutmonda civilizo. »

Tiu paĝo estas tre interesa kaj montras penseman viron kiel 
cetere la tuta verko. Sed la aŭtoro ne estas lingvisto kaj evi

dente scias proksimume nenion pri Esperanto, kaj ĝia vivo. Pri 

t’U manko de necesa informo ni aludis en la ĉefartikolo cie ma 
Marta Numero atentigante ĝuste, ke Esperanto ĝis nun ne 
estas uzata en hoteloj, sed male por rilatoj kulturaj.

Kiam observema viro kiel H . de Man estos konsiderinta 
la faktojn, li bedaŭros sian supraĵan kaj erarigan arangon de 
ili por plaĉi al sia tezo. Tio estas la malo de scienco.

Ĉiuj arte konstruitaj sistemoj similas .efektive je « ŝlosilaj 
lingvoj » kiam ili aperas. Tiaj ili restas, se neniu ilin uzas. 
Sed duoncentjaro da vigla uzado kapablas igi Esperanton 
« organriĉa » kiel H . cie Man permesas supozi « teorie ». Ne 

temas tie pri teorio, sed pri fakto tute natura kaj neevitebla. 
Se lingvo ne fariĝas tia kaj ne respondas al la bezonoj, tiam 

ĝia uzo kultura ne kreskas. Oni ĝin forlasas. Tiel okazis al 
multaj sistemoj.

Pri la disfalo en dialektojn (antikva profetado!) sufiĉas 
memorigi ke internacia lingvo estas parolata nur internacie, kie 
la kontrola sankcio de I’ kompreno efikas al unueco kaj neniam 

al diseco. De jaro al jaro, de kongresoj al kongresoj kreskis 
la unueco cie Esperanto pro la interfrotado.

Ĉu H . de Man imagas, ke la homoj ne tradukas el sia 
lingvo kiam ili parolas en fremda nacilingvo? Kiuj lemis tiom 
perfekte, ke ili sukcesas rekte pensi en la alia lingvo, tiuj ankaŭ 

en Esperanto alvenas al tio eĉ multe pli rapide. Sur la litera
tura kampo la kontrola sankcio estas ne nur la kompreno, sed 

la vendo de libroj, abonado de gazetoj. Kiu havus ne inter
nacian nekompreneblan stilon, tiu simple ne havus legantojn 

eksterlande kaj tiam devus rekontentiĝi per verkado nacilingve.

Plej interesa estas la konstato de H. de Man pri la inter
naciaj elementoj ĉiam pli multaj en ĉiuj nacilingvoj kaj kapablaj 
iam kunformi novan universalan « sabir ». Nu ĝuste el tiuj 

elementoj sin nutris Esperanto por ekzisti. Per uzo ĝi kreskigis 

propran vivon kun apartaj originalajo}, sed ankoraŭ nun ĝi 
restas altiĝanta barometro de tiuj internaciaj elementoj, ne nur 
en la vortaro, sed en la esprimoj aŭ bildoj, kiuj alportas ĉarmun 

al la lingvo. Se ili estas ununaciaj kaj nekompreneblaj, ili ne 
sukcesas en Esperanto, sed multaj en ĝi svarmas, ĉar vere inter
naciaj kaj komunaj eĉ ofte al Oriento kaj Okcidento kune.

Studo cie la vivo de Esperanto kaj de ĝia riĉiĝo el-interna 
kaj el-ekstera estas interesa temo por lingvistoj kaj estas jam 

regule pritraktata en du aŭ tri universitatoj. Tion devus esplori 

aŭtoro tiel honeste serĉema kiel H. de Man kaj doni la ekzem
plon de lojala homo, kiu korektas supraĵan aserton post esploro 
de la temo.

Fine li devus ankaŭ atenti pri Ia plej grava fakto de la 

enhavo de la lingvo. Tute nature kaj memkompreneble Espe
ranto per sia celo kaj rolo fariĝis organo de internaciaj pens- 

movadoj. ĉiia inciatinto mem ĝin uzis por esprimi homaran 
filozofion kaj lin sekvis multaj idealistoj samdirektaj.

Homaraj sentoj aŭ sopiroj serĉis korpon kvazaŭ perditaj 
animoj kaj ne ĉiam trovis la taŭgan esprimilon en nacilingvoj, 
saturitaj de nacia spirito. Tute nature ilin allogis Esperanto 
kaj donis fluglojn al iliaj pensoj. Samtempe ĝi ricevis riĉigon 

el ili. Estas demando ĉu ekzistas nun inter la nacilingvoj, eĉ 
la plej disvastigataj, unu kiu taŭgas por esprimi certajn sentojn 

en sama grado kiel Esperanto sur ĝia speciala kampo de inter
nacia mistiko.

S-ro de Man ne ignoras tiujn temojn. Lia libro profunde 
analizas ekzemplojn de psikologia vivo de I' amasoj kaj kreiĝon 
de novaj kvazaŭ religiaj sentoj. A l lia dokumentaro mankas 
informa capitro pri la interna ideo de esperantismo kaj ĝia 
influo sur la lingvo Zamenhofa. Tiun temon ne malatentis angla 

universitatulo, konata pri siaj verkoj pri psikanalizo.

La histono de Esperanto kaj ĝia nuna stato estas instruplena 
por scienculo, kiu rigardas la signojn de internacia evoluo.

H . de Man, kiu metis la fingron sur la trograndigojn de 
materialismo faras pri tiu ne malatentinda fakto ĝuste similan 
eraron, kian li riproĉas al ceteraj aŭtoroj pri aliaj temoj.
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Li imagas Esperanton sub materialista lumo, kredanta ke 

ĝi havas kredeble teknikan vortaron —  kio estas facile ima
gebla —  sed ne tiun kulturan elementon esprimkapablan, sen 
kiu lingvo estus nur koda slosilo.

Kaj ĝuste en tio li eraras plene. Pri siaj teknikaj vortaroj 

Esperanto ne multe zorgis. Estas eĉ kulpo. Sed tio estas nura 
demando pri tradukoj kaj komitataj decidoj. Kio estis sukceie 

farita por iaj sciencoj estas farebla por aliaj.

Male pri la nemateria flanko, kiun neniu komitato povas 

krei per decidoj, pri la spirita unueco kaj flua esprimo de sentoj 
kaj ideoj Esperanto floris kaj kreskis senĉese kiel senzorga birdo 

kaj akiris rican sperton en uzado. La gramatika reguleco kaj 
simpleco ne malaperis, sed abunda fleksebleco permesis al homaj 

pensoj esprimigi trafe kaj vigle per formoj novaj kun propra 
ĉarmo. Antaŭ ol fariĝi teknika, Esperanto farigis viva, guste 

la malo de la kutimaj profetadoj. Valoras esplori kiel kaj kial 

kaj pripensi kiun valoron ĝi povas havi por homara civilizo en 
spirita formigado. P.

.̂ is ic /is a / s  f  uato/
S-ro Karl Pokorni;, eks-direktoro de burĝa lernejo en IVien 

skribis al rti:

En la lasta tempo mi ofte trovas frazojn, en kiuj la sufikso 
iĝ aperas kiel anstataŭanto de la pasiva formo. Ekz. a) « La 

franca vorto aiguille (kudrilo) devas tradukigi laŭokaze per 
montrilo horloĝa), pintfolio (abia), relŝanĝilo (fervoja) k.t.p. »>

b) « Kiam vi ekparolis, mi atendis ion novan, sed baldaŭ <11 

vidis, ke ni trompiĝis (ke ni estis trompataj de ni aŭ de vi) . >>

c) « La vortotrezoro ne kontroliĝu aŭ firmiĝu per simpla el

demandado de unuopaj vortoj... kaj depost la momento, kiam 
la progreso permesas demandon aŭ respondon aŭ ordonon en 

la fremda, neniam reeaplikiĝu la gepatra lingvo en sama situa
cio. » d) « La estraro de Sveda Societo por Antropologio kaj 

Geografio transdonis al la registaro skribajn kun propono, ke 

tiu mono, kiu eventuale enspezigos per eldonajo pri la Andree- 
ekspedicio, estu uzata por starigo de scienca esplorfondaĵo. »

e) « Lia unua laboro estis malgranda disertacio, kiu parte 
publikiĝis en gazeto. »

I io do estas pekoj kontraŭ la 6a regulo de la Fundamento. 

Oni devus diri: a) devas esti tradukata, b) 'ke ni trompis nin,
c) ne estu kontrolata aŭ firmigata —  aplikata, d) estos ens
pezota, e) estis publikigata.

Vere ne estas mirige, ke iu serioze asertis: Menciante la 
aganton, oni uzu la esti-formon por la pasivo; ekz: La leporo 

estas pafata de la ĉasisto; sed se oni ne mencias la aganton, 
suficas la iĝ-formo; ekz.: la leporo pafiĝas. Se mi vundiĝis, mi 

do senintence akiris vundon; se iu, por liberigi sin de la milit
servo, intence difektas sin, tiu vundas sin, kaj la soldato eslis 
vundata de Ia malamiko.

Mi lemis kaj legante bonajn esperantajn verkojn mi ankau 
ĉiam spertis, ke la sufikso iĝ signifas:

I* ke oni senvole, senintence venas aŭ estas metata en staton 
montratan de la radiko; ekz.: La maljunulo tute malsaĝiĝis 

kaj infaniĝis. Flugante la capelo pendiĝis sur branĉo de la ar
beto. Li pusis min kontraŭ la bruston ke mi sidiĝis sur la tero;

II® ke per la sufikso iĝ oni povas esprimi kvazaŭrefleksivan 

tormon (kvaz-aŭ-refl., ĉar estas nuanco inter: M i turnas min 
kaj la tero turniĝas en la spaco). Zamenhof diris ĉe la mal

fermo de la 3a kongreso: « Ĉu ni kunvenas por ekzerciĝi en 
esperanto parolado. ... kiu uzas Esperanton nur por amuziĝi... 

Sed se li volas aliĝi... tiam la afero ŝanĝiĝas. n

III* ke per la sufikso iĝ oni po\as formi el transitivaj verboj 
^transitivajn: Mi rulas la barelon. La barelo ruliĝas. Mi ne 
estingis la flamon, la flamo estingiĝis per si mem.

M i atente tralegis la « Originalan Verkaron de Zamenhof » 

kaj aliajn bonajn verkojn, ekz.: « La Faraono » de D-ro K. 

Bein kaj atentis precipe la iĝ-sufikson; mi devas konfesi, ke mi 

trovis eĉ ne unu iĝ-verbon, kiu anstataŭas la pasivan formon. 
Pro tio mi opinias, ke ne estus senutile, se oni atentigus la 

esperantistaron, ĉar tiaj kontraŭfundamentaj formoj timigas kaj 
konfuzas la komencanton.

La Verda gvidlibro

La diskonigo de urbo aŭ  regiono al v o jaĝan ta  fremdulo 

okazas per tie lnom ata j gv id fo lio j ka j gv id lib ro j. T iuj 

presaĵoj havas esence varban  karakteron ka j celas do 

allogi la frem dan turiston . A pud  t iu j presaĵoj, ofte tre 

lukse fa r ita j, ekzistas la veraj gvidlibroj, sen tiu  speciala 

karaktero varba, por in fo rm i turis ton  laŭ fak te , sen aldono 

de p libe ligaj superlativo j ka j ad jek tivo j. T iu j lib ro j dankas 

sian ekziston al K arl Baedeker kies nom o transiris al tiu 

serio de vo j az lib ro j e ldonata j de tiu  ĉi firm o en Leipzig. 

A lia j serioj a ldonig is inter ili la  « B lu a j G v id lib ro j » en 

F rancu jo  (Les guides bleus) ka j t iu j de diversaj turism aj 

organ iza ĵo j. In te r t iu j estas sendube la Ita la  Turing-K lubo 

kiu plej metode eldonis serion de tia j gv id lib ro j pri Ita la j 

regionoj.

Belan laboron p lenum is la ita la j sam ideanoj sukcesinte 

e ldoni parton el unu  el t iu j gv id lib ro j verda j. Estas tiu 

pri m u lte  v iz ita ta  regiono : M ilano kaj la lagoj de 

Lom bard io .

Sur I 12 paĝoj tiu  ĉi 

elegante presita libreto 

inform as n in  pri ĉio sciinda.

N aŭ karto j kaj ses planoj

kom pletigas la libreton k iu 

ne enhavas preseraron, io 

c itinda  en esp. presaĵo.

K ion  n i aparte salutas 

estas la monografia formo, 

aŭ  la lim igo al regiono 

fiksita. La vendo de eĉ 

nacilingva gv id lib ro  in fo r

m an ta  pri tu ta  lando , ja  

estas riska afero, dekoble 

p li granda en internacia 

lingvo kun  m a lp li granda 

klientaro. Dezirinde estus 

ke al tiu  unua libreto sekvu

alia j ne pli g randaj ka j ne p li m a lg randa j. La prezo de la 

libreto n  5 L it.) estas ne a lta  kom paran te  k un  nacilingvaj

gv id libro j.

Sankt Gatien

Faldprospekto, 21,5 cm  a lta  ka j IO cm larga k un  12 bildoj 

en Offset presmaniere kun  teksto k lara kaj s im p la  informas 

pri t iu  ĉi urbo, la centro de orienta Svislando. L a  tradukon 

prizorgis S-ro Kŭrste iner, Delegito de U E A  kaj eldonis ĝin 

la Porfrem dula Oficejo. La B ildo j estas a r ta j, laŭ  akvareloj 

de W illy  M uller en St. G allen . (R icevebla pere de la Turisma 

Servo de U E A ).
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Internacia Saneca Servo

La Germ ana Muzeo de H igieno en Dresden ne estas 

muzeo en Ia k u tim a  senco de nura konservejo de ko lekte jo j, 

gi estas centra in s titu to  de Ia popola higieno por la tu ta  

mondo. Ĝ ia  In ternac ia  Saneca Servo havas 5 sekciojn :

I) in form ejo , 2 ) m etie jo j por ekspoziciaj ka j instruaj 

ob jekto j, 3) m ig ran ta j ekspozicioj, 4) film produkte jo ,

5) eldonejo de libro j k tp . L aŭ  sia devizo « ĉ ia m  preta ! » 

la Muzeo de H igieno kaj gia In ternac ia  Saneca Servo ne 

nur observas la h ig ienan teorion kaj p rak tikon  sed celas, 

helpi per konsilo j al ĉ iu j k iu j tion  deziras kaj bezonas.

La in form ejo  donas fid inda jn  in fo rm o jn  pri ĉ iu j higienaj 

dem ando j, klarigas ob jek to jn  m on tra ta jn  en la muzeo kaj 

ne senpere kom prenata j de la iko j. Ĝ i ekzemple helpas al 

iu, k iu volas insta li labore jon, fabrikon, aŭ s im ilan  laŭ 

higienaj v id p u n k to j;  gi donas aŭ ten tik an  m ateria lon al 

gazetaro pri sanecaj aferoj.

E duk i ka j instru i la popolon pri higieno ne estas eble sen 

taugaj ekspoziciaj ka j instrua j ob jek to j. M ultfo je  plendis 

kuracistoj, in s truan to j, unu igo j por popolhig ieno pri 

sentebla m anko  de tia  m aterialo . La Germ ana Muzeo de 

H igieno en siaj m odernaj m etie jo j nun  fabrikas grandstile  

lia jn  instru ilo jn , ekzemple b ildo tabu lo jn  pri plej diversaj 

fakoj h ig ienaj, de flegado de suĉinfano gis la kon traŭba ta lo  

de 1’tuberkulozo, a lkoholism o kaj veneraj m alsanoj. Pli 

or 300 da tia j b ildo tabu lo j ja m  ekzistas kaj estas akireblaj 

jo moderaj prezoj. I l i estas rev iz ia ta j de tem po al tem po 

kaj se necese p libon iga ta j lavi nova j sciencaj ekkonoj. 

Sim ile grava estas la e ldonado de afidoj, k iu j en la ĉ iu taga 

vivo konstante kaj apenaŭ konsente atentigas la hom ojn  

pri ak tu a la j h ig ienaj dem ando j.

Por faka j ka j superaj lernejoj la instru ilo j jam  devas esti 

pli specialaj : la t ip a  t ia  instru ilo  estas la p lastika  modelo 

de korpaj organoj aŭ de ilia j m alsanoj, k iun  oni nomas 

“ m u lago  Bonaj m u lago j el vakso estas m ultekosta j kaj 

krome ne sufiĉe rezist as kontraŭ  varmegeco, bato  ka j frapo. 

T ial oni serĉis m ateria lon, k iu  ebligas same bonan kaj tam en 

m a lp li kostan faradon de tia j m ulagoj. La esplora fako de la 

Muzeo sukcesis eltrovi gin en la tie lnom ata «Celion». Mulagoj 

oj tiu  m ateria lo  estas same bonaj kiel t iu j el vakso, sed pli 

rezistemaj kaj povas esti laŭserie fab r ik a ta j. P lia  solvo 

por prezenti ĉ iu jn  ko rpa jn  v ivom ovo jn  estas la m ovebla 

modelo —  ekzemple la funkcio  de ia artiko  estas per gi 

m ulte  p li facile klarigebla ol a lim aniere. De tia j modeloj 

ekzistas ja m  kelkaj centoj diversspecaj, speciale por lernejoj 

ka j la ika instruado de unu igo j.

P lua grava instru ilo  estas la lum b ildo . La Muzeo de 

H igieno jam  posedas 70 seriojn kun p li ol 4000 b ildo j, 

k iu jn  gi vendas resp. pruntedonas sam tem pe kun  pretaj 

paro lado j por ĉiu temo. Ili estas u za ta j speciale en m algrand

aj urboj ka j v ilago j, m alproksim e de ĉiu ebleco ekscii ion 

rekte pri higieno. Por la sama celo servas ankaŭ  la m igranta j 

ekspozicioj d iversgrandaj ka j general- aŭ specialenhava. 

La plej m ovebla el ili estas la higiena aŭ tom ob ilo , kvazaŭ 

m igran ta  cirko hig iena. T io estas granda aŭto-omnibuso, 

k iu enhavas ĉion por sufiĉe ampleksa higiena ekspozicio, 

starigebla d um  kelkaj horoj sub tendo kunpo rtita , kun 

propra elektra energi —  kaj lurnprovizigejo, log —  kaj

dorm ejo j por la akom panan to j —  ebleco, sendepende de 

fervojo, elektra instalo loka disvastig i la scion pri 

higieno ĉie.

La staranta lum b ildo  bone m ontras ob jek to jn . Por m ontri 

ago jn , ekzemple kiel oni racie purigas la den to jn , oni povas 

uzi la filmon. A nkaŭ  biologie grava jn  okazaĵo jn , movigon 

kaj funkcion de iu j organoj, oni povas m ontri per filmo 

nature kaj facile percepteble. D o  la Muzeo kreas sinsekve 

t ia jn  film o jn  por d iskonig i per ili ekzemple la danĝeron de 

karcinom oj, k iu estas n un  eĉ pli granda ol tiu  de tuberkulozo, 

la ecojn de reŭm om alsano j, nervom alsanoj ka j a lia j.

L a  t r a v i d e b l a  h o m o .

La Internacia Saneca Servo ankaŭ  pub lik igas libro jn  

kaj broŝurojn. Ekzem ple  jam  aperis sub la tito lo  

« Leben und  Gesundheit * (V ivo kaj sano) 23 lib re to j, k iu j 

prezentas al ĉ iu  leganto ion interesan pri higieno. A nkaŭ 

higiena b ildo libro  por in fano j jam  ekzistas, k iu en plaĉa kaj 

arta formo a lkondukas al la in fano  prihig ienajri konsilojn 

kvazaŭ nerim ark ite . Revuo  de la saneca servo estas pro jek ta

ta , gi alportos per artiko lo j ka j b ildo j h ig ienan scion en 

v ivp lena , ne teda formo (sim ile al la kona ta j « Magazenoj »).

Je n  la ĉefaj taskoj de la In te rnac ia  Saneca Servo; U zu 

ilin  plej ofte —  v i utilos al v i ka j v ia j proksim u lo j, ka j la 

g v idan to j de la servo gojos, se ili povos help i v in  I
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La b ildo  a ldonata  al tiu  artiko lo  prezentas la « trav ideb lan  

hom on » de la Muzeo. Ĝ i vid igas per Sanganta lum o  la 

d iversajn organojn de la korpo en na tu ra j form oj kaj 

koloroj, dum  sam tem pe sur la ĉ irkaŭa surfaco aperas la 

nom oj de t iu j organoj. 'I iu figuro estas kvazaŭ simbolo de 

la special-elmontro sub la tito lo  « la trav ideb la hom o », 

ekspozicio laŭ m alnova ideo de la kreinto de la Muzeo, 

g r a n d in d u s t r io  L ingner. Ĝ i m ontras en m u lta j m urkesto j, 

brile lum ig a ta j de interne, ĉ iu jn  parto jn  de la hom a korpo 

eri na tura  stato, sed tiel preparita laŭ  propra sistemo, ke 

ili estas plene trav ideb la j, tutegale, ĉu estas haŭ to  aŭ 

karno, arterioj kaj venoj, m uskolo j ka j ostoj. Estas ekster

ordinare interese, tiel konstati la m irigan arton  de la naturo , 

sed ankaŭ  la genian kapab lon  de la scienco, k iu  gin prezentas 

tiom  kompreneble. La ekspozicio « la trav ideb la  h o m o » 

estas kvazaŭ la kerno de la Muzeo de H igieno kaj tipa  por la 

maniero, prezenti la m uzeajn  ob jek to jn  tu te  alie ol ku tim e . 

La Muzeo ree estas la kerno de la In ternac ia  Ekspozicio 

de H igieno 1931, daŭrigo de la an taŭ ja ra  ekspozicio en p li

vasta kuj kom ple tig ita  formo pro la granda sukceso kaj 

ĉ iu rila ta  valoro de tiu  e lm ontro tu tm onda  pri stato kaj evoluo 

de higieno. V iz iti t iu n  ekspozicion d um  la nuna somero, 

estas la plej bona maniero, konatig i kun la In ternacia 

saneca servo de la Germ ana Muzeo de H igieno en Dresden !

J. K.

En la centro-amerika pra-arbaro

De D-ro Fr. M o r t o n .

Pra-arbaro kaj k u ltu r ita  lando luk tas in ter si batalon 

detru igan. Ne dubeble estas k iu venkos. Snfine etendigas 

ĉe la m arbordoj la b anankam po j. Senfinaj estas ankaŭ  la 

sukerkanku ltu ro]  kaj la kafop lan te jo j en la pli a lta j 

regionoj.

Okaze elstaras arbog iganto  el la foli-arbaro de la banano j 

kaj sukerkanoj. Plej ofte tiu  ĉi arbo estas la Ceiba, sankta 

arbo, ĉe kies piedoj la ind iano j nokte  oferas. Suprenŝvebas 

la fum o de la kopal-rezino ka j aŭd igas la sonoj de. en igm aj 

strangaj id iom oj.

La Ceiba-arbo, nom ata ankaŭ  lanarbo aŭ bom bakso 

estas vera zoologia kaj bo tan ika  gardeno sam tempe. Sur la 

g iganta  trunko  dense sidas centoj ka j m ilo j da orkideoj.

Foje estas la belega Caltleija aurantiaca, alifo je Lae,lia, 

kiu j sim ile al teksaĵo kovras la arbon. G randa j araceoj 

sidas sur la horizonta la j branĉo j, ^nursim ila j liano j pendas 

malsupren. L a  filodendro^, p lan te jo  ku ltu r ita  en Meza 

Eŭropo  en varm dom o j, erare nom ata  palm o, ĉirkaŭprenas la 

tu tan  trunkon  de la gastiganta arbo. P rad iluv ia j Iguanas, 

speco de g iganta j lacertoj logas sur la sankta « palo » (arbo). 

B ata lem aj form iko j, ka j m inacan ta j nestoj de vespoj ne 

m ankas.

N i penetru t iu n  kvazaŭ ferm itan  pra-arbaron. Prem iga, 

sufokiga kaj vapora gi estas. La okulo, b lind ig ita  pro la 

ardo de la trop ika suno, nur m alrapide kutim igas al la 

krepusko verdbrila . Prem iga estas la abundo , strange 

surprenas n in  ĉio. Ce mallarga akvofluo, eniganta je  kelkaj 

m etro j en la vu lkanan  cindron, kreskadas fieraj filiko- 

arbo j. A lia j reprezentantoj el la filika regno pendas kiel 

smeraldaj vualo j la dek livan S o n m u ro n . Tute supre staras 

fiera Koroso-palmo (Schelea Preussii). Ce proksima akvofluo 

ni renkontas veran m imoz-arbaron. La a rm ita j arbe ta ĵo j H  

malhelpas la trapasadon, sed ilia j sentem aj folietoj gracilaj

entuziasm igas. Tie ĉi ankaŭ  kreskas la m iriga herbo Chaix, 

k iu  havas la nom on Larmo de Jup ilro  pro la  ostob lanka j 

b rila j fruk to j kun  form oj de kug lo j (la rm o j). N i trovas ankaŭ  

la Eritrin-arbon kies koralrugaj sem gra jno j, k u n ig ita j en 

ĉenoj, ornam as la ko lon de ind iana  v irino  laŭ  plej trop ika 

m aniero.

Je n  la rigardo sin turnas supren en la arbokronon , en la 

neordigeblan m iksaĵon  de liano j. M irak lo  ! V id igas floro, 

dua  laŭ  grandeco sur tero. Estas la Aristo lokio grandiflora, 

floro kun  38 cm de longeco kaj 22 cm  da largeco, purpur- 

m aku le  ka j k un  preskaŭ nigra fundo . Ĝ ia  penetra odoro 

allogas la insekto jn .

M algranda j pap ilio j kun  bluecaj bril-lumoj flugas el la 

nenio, m alaperas kiel fan tom o j en la kon traŭa  krepusko.

Nenia b ildo , ne la belegeco de la  pac ifika j pa lm arbaro j, 

ne la orkidea floraro en la vu lkan lando , nek la ĉarm o de la 

febroardan ta j riveroj en la pra-arbaroj t iom  ebriigas kiel 

la deloganta Aristolochia en la sorĉa arbaro.

C iu paŝo a lportas novan , ka j ankoraŭ  p li belan ajon. 

Je n  ĉe trunko  ni trovas van ilo-p lanta ĵon . Tie el la bosko 

brilas la granda verda fo liaro de la sovaga kakao.

La arboj ĉe la bordo ne povas v id ig i fo lio jn , tiom  ili estas 

kovrita j de pasifloroj, al k iu  apartenas an k aŭ  la konata 

pasiofloro. La botan ik isto  malesperas pro la ĥaozo de la 

aperaĵo j, kreskanta j super, malsupe!1, kuran te , ram pante  

laŭ  ĉ iu j eblaj d irekto j. De m a la lta  m onto  n i povas observi ke 

ankaŭ  la pra-arbaro m ontras aperadojn, s im ila jn  al eŭropa 

foli-arbaro dum  v in tro . Meze eri la sanganta verda jo  staras 

senfoliaj b ranĉo j, signo de la sekeca tem po. Tam en ne ĉiam  

senfolia. La d iino  de la trop ika floraro kom patas  je ili. 

P rofunde ka j brule ekflam igas ĉio b lanke , kaj flave, ruge kaj 

viole, b ru lan ta j torĉoj de la centro-amerika pejzago.

Trad. Ci. A g r ic o l a .

f i
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- A r t e r a f u r o

Ne zorgu...

(E l m em orejo j de komerca vojagisto).

Estis en urbego de Usono.

Im agu  m a l la t a n  straton en la plej m alnova kvarta lo  de 

l ’urbo. Gentro financa, centro de industrio  kaj pogranda 

komerco, ĝi estas kvazaŭ  la koro de 1’kom unum a aktiveco. 

La m alnova j dom oj estis iom  post iom  de tru ita j kaj ansta- 

taŭ ig ita j per altegaj konstrua jo j m odernaj. Levigante je 

am baŭ flankoj de Lstrato , ili ĝ in  alsim iligas al m ontara 

kanjono. Pro la intensa m ovado, k iu ĝ in  plenigas, la vojo 

sim ilas al torento relative senbrua, al akvoturn igaro 

kun fluoj diversaj sed potencaj. K iam  v i estas ekkap tita  

per unu el t iu j fluo j, v i eksentas v in  forportata nerezisteble. 

K ien ? A l k iu  celo ? A l aferoj ĉiuokaze : eble ankaŭ  al 

sukceso, al profito j, v ivrim edo j ka j plezuroj. K a j vi rapidiras 

kun la rap idan ta  homamaso. Ovelas la energio, akrigas 

la atento. V i estas preta por la luk to . La medio tu j konsciigas 

vin pri la dangero de iu  paŝo ŝanceliga. Se vi ekelglitas kaj 

falas, se via vigleco m alfortigas, vi ba ldaŭ  estos subprem ita, 

krip lig ita korpe kaj spirite. Malŝancon sekvos malprofito, 

senkapabligo, senforto. Malvigleco tie ne estas pardonebla. 

Vi estas puno ta  pro ĉiu paŝo m altra fa . Revado tie ne estas 

permesata. R ap id iru , estu viglega aŭ m alaperu. Por ating i 

sukceson ĉ iu j rim edoj estas tam en taŭga j, se ili nur^ne donas 

al policano okazon interm iksiĝi.

Unu k laran  v in tran  m atenon m i enpaŝis en tiun  straton 

por v iz iti k lienton . Serĉante lian num eron, m i ekmovigis ĉe 

angulo, sur k iu staris ankoraŭ grupo de m a lnova j dom oj, 

lli estis el rugaj briko j, m algranda j ka j m a la lta j, n u r kvar- 

kvin e laga j. Ili ŝajnis tu te  frem daj je la loko kaj epoko. 

Eble ili estis ba ldaŭ  d isrom pota j, por cedi la lokon al, 

grandega konstrua jo  nubskrapem a. Tie ili staris dum e, 

m izeraj ka j vo jagerarig in ta j, kvazau e lpuŝata j ka j ^ p r e 

m egataj de siaj a ltkreskaj na jbaro j.

La oficejo de m ia k liento estis en unu el t iu j m a lnova j

dom oj.

Mi penetris en m allarĝan  koridoron, ĉe  gia fino, sub elektra 

lum ilo , sidis la liftisto , k lin igante  super gazeto, k iun  li 

estis leganta. L i eĉ ne ekmovigis je  m ia eniro. Apude estis 

m algranda lifto , kies pordo estis m alferm ita.

U nue m i ne povis d isting i la vizagon de 1’viro pro lia 

sinteno. N u r la g la tig ita  supro de lia kapo brilis sub la 

kruda lum o.

.  —  B onan  tagon ! —  m i diris.

La hom o eklevis s ia jn  oku lo jn  kaj fiksis m in  per m albrila  

rigardo. L i m urm uris  ion, kio verŝajne estis in tencata por 

responda saluto.

Mi eniris la lifton . La viro nerapide levigis ka j demetis la 

gazeton sur sian segon. M om enton li staris senmove, eble 

atendante  a lvenon de p lua j pasageroj, sed nen iu  alia venis. 

L i tiam  sekvis m in  en la kagon, fermis la g litpordon . Sen 

iu dem ando li funkcig is la m aŝinon supren.

—  K v in  I —  elparolis m i.

N i estis lev igan ta j en silento. Je  la  kv ina  kaj lasta etago, 

la konduk isto  haltig is la lif to n  kaj ellasis m in . La pordo 

reformigis ka j la kago same senbrue malaperis malsupren.

Mia ^kliento forestis. M i revenis ke lka jn  fo jo jn , gis
•  - ,y. . .

k iam  m i lin  renkontis. L i nenion tam en aĉetis, sed

grandan im e inv itis  m in  revenadi. T ial m i ankoraŭ  ne 

malesperis ricevi de li m endon kaj m i lin  revizitis ke lkajn 

fo jo jn . Mi do havis p lu a jn  okazo jn  por observi la strangan 

liftiston. L i estis sesdek-kvinjara ĉirkaŭe, altkreska, malgrasa 

iom  d o rs k u v a . L ia  kapo, proporcie grandam pleksa, k I i ii i - 

gadis an taŭen , kvazaŭ  tro peza por Ia m a ld ika  kolo. L i 

estis g la traz ita . La vestajo j estis pura j, sed v ideble tre 

m alnova j ka j tu te  ne laŭm oda j. K on traŭe  al lia generala 

m ieno de respektinda malriceco, d ika  ora ringo kun granda 

nigra Stono brilis sur unu  el lia j fingroj. E n tu te , li prezentis 

aspekton de homo, k iu  estis v id in ta  tem po jn  p li bona jn . 

De I’ komenco ĝis la fino li restis por m i enig inulo , kvazaŭ 

bildo de m alĝo ja  subm etigo al la sorto, subm etigo senespera, 

eble eĉ jam  sendezira. Nenion d irante  li apenaŭ rigardadis 

m in  el sub siaj h irta j brovoj. A l m ia j provoj starigi bab ila 

d o j n ,  li respondadis per grum blo  nekom prenebla, apenaŭ 

aŭdebla. L i certe ne estis el speco babilem a.

Je  m ia lasta alveno en t iu n  dom on, ŝajnis, ke la m a ljuna  

liftisto  ostis eĉ iom  fiksanta m in  per rigardo p li scivolema, 

pli insista ol ku tim e . Tam en neniu sono eligis ol lia buŝo 

dum  la suprenveturo.

T iun fo jon, la k liento komprenigis al m i, gentile sed firme, 

ke estus tute  senutile m a ltrankv ilig i lin plue.

—  Mi nenion povas nun  m endi, —  li klarigis, —- Eble 

a lian  fo jon... K a j m i tu te  ne volas, ke v i vane perdu v ian  

tem pon ka j m i la m ian ...

Mi do estis devig ita ad iaŭ i lin , dankan te  laŭ ku tim o , pro 

lia afableco. -

La vendado generalo m albone fartis tiu tem pe. J a m  do 

kelkaj tagoj m i ne estis sukcesinta fari la plej m algrandan 

negocon. La jusa nova malsukceso estis do despli dolora, 

kaj m i ne estis en an im sta to  gajega, k iam  m i eliris el la 

oficejo kaj sonorigis por la lifto .

D um  la veturo m alsupren ekŝajnis al m i, ke la liftisto 

rigardis m in  iom  pli longtem pe ol ku tim e , sed la silenton 

li ne rompis. Tamen, je la unua  fo jo , io sim ila al rideto 

preterglitis sur lia j firme kunprem ita j lipo j. Ĉu la rideto 

estis m oka, ĉu s im pa tia  ? Mi ne povis tion  defini. Sed ho, 

m irak lo  ! La strangulo  ekelparolis ion, kvazaŭ  m allongan 

dem andan  frazon, ĉ a r  m i estis pensanta pri io a lia , m i unue 

ne ekavidis, k ion li diris. A liparte , a lparolo liaflanke estis 

tiel neatendata , ke m i ne fidis al m ia j oreloj ka j rigardis lin 

surprizite . B a laam  estis verŝajne sim ile rigard inta sian azenon 

ekparo lin tan  sub li.

La lifto  ekhaltis je la teretago, sed la m a ljunu lo  ne rapidis 

m alferm i la  pordon. Certiginte per rigardo ke neniu estis 

a tendan ta  tie, li turn is al m i sian v izagon. La m iraklo  

ripetigis. Mi efektive eĉ ekvidis, kiel m ovigadis lia j lipo j. 

Per a ton ia  voĉo l i  dem andis :

—  Cu v i malsukcesis, S in joro ?

—  Jes, nepra malsukceso.

—  Mi bedaŭras...

—  M i m u lte  dankas.

—  Pri nenio.

T iam , ĉar la v iro levis la oku lo jn  al nivelo neku tim a , mi 

sekvis la d irekton  de lia rigardo. M i ekvidis b lankan  kartonan  

afiŝeton, a lte  a lk roĉ itan  sur unu  el la m uro j de 1’kago. Mi 

ne estis v id in ta  gin an taŭe  pro la duonm alhe lo  tie reginta. 

Fikse rigardante  g in  nun , m i distingis tr i m allonga jn  

presita jn  lin io jn  :
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Ne zorgu.

Ĝ i ne daŭras.

Nenio dauras.

M ia m a ljunu lo  fine malferm is la liftpordon kaj m i estis 

e lironta. Pro sub ita  im pulso, m i ekhezitis ka j restis apude.

—  T iun  aflSeton m i tute  ne estis r im ark in ta  antaue , —  

diris m i.

—  Eble. Ne sole al vi tio okazis.

—  K iu  alkroĉis ĝ in  tie ?

—  Mi ne scias, ĝi estis jam  tie, k iam  m i komencis labori 

en tiu  ĉi loko.

—  Ĉu tiu  devizo estas ankaŭ  la v ia  ? —  dem and is m i, 

m ontrante  la a Adeton per la mano.

L i ne repondis. K u n  kapo k lin ita , li residiĝis sub la e lektran 

lum ilon . Genata, iom  emociita, m i staris an taŭ  li, ne sciante 

kion plu diri.

—  Nu : —  m i Ane elparolis. —  A d iaŭ , frato I T iun  devizon 

m i penados ne forgesi.

Sajne pene li relevis la kapon kaj fiksrigardis m in . La 

malpreciza rideto reaperis m om enton  sur la kunprem ita j 

lipo j. Cu ironion aŭ  s im pation  signifis tiu  rideto ? K ie l a jn  

estis, lia j grizecaj okulo j esprim is bonecon, veran n e d ub e b la n  

bonecon.

—  Bone I —  li fine eldiris, —  ĝi utilos al v i.

—  Sed, Cu v i m em  aplikas t iu n  m aksim on ?

—  H o  I m i...

L i ne flnis. R ek lin in te  la kapon, li duonfaris m alprecizan 

geston per la m ano, sur k iu  ekbrilis la d ika ora ringo kun  

la nigra Stono, ĉ u  li volis diri, ke li ne p lu  estas sentema pri 

ia a jn  zorgo ? ke li nen iun  konsolon p lu  bezonas ?

Tute kon fuz ita , m i etendis al li la m anon . L i ĝ in  prenis kaj 

apenaŭ skuis kun m alforta, varm eta premo.

—  A d iaŭ  ! —  m i rediris.

—  A d iaŭ  I Bonan ŝancon al vi.

—  La samon a l v i, am iko .

L i ne respondis p lu . L i nu r skuetis la kapon kaj klin is 

ĝ in  p li m ala lton of ku tim e . L i eliris.

K iam  m i retroviĝis en la strato , m i tu j rim ark is ke lkajn 

sunrad io jn  pene trin ta jn  tien. Je  unu  flanko, ili pentris hele- 

flnvece parton de a lta  m uro ; je la alia —  strion de pav im o  

aŭ pecon de tro tuaro . Supre, altege, la ĉielo estis delikate 

b lua . Policano, k iun  m i preterpasis, estis peto lanta kun 

knabo-gazetvendisto. Mi aŭdis, kiel iu j pasantoj estis rapide 

sa lu tan ta j u nu  la a lian . La tu ta  ĉ irkaŭan taro  aperis al mi 

m a lp li senkom pata , iel promesa je p li da espero p li da 

hom am o.

S tranga kun ligo  de ideoj ! Je  tiu  m om ento , tu te  neatendite, 

m ia im ago ekelvokas m alproksim an bildon.

Lando  m ontara . E n  am pleksa, alta valo, inter m onteto j 

ka j m on to j, staras urbeto tu te  b lanka pro la neĝo, brileganta 

sub hela v in tra  Cielo. M algraŭ la glacia m alvarm o, la ag lo

m e r o  sim ilas al abelujego viglem a. M u lta jn  Celojn m i 

rekonas en tiu  abelujego, ankaŭ  m u lta jn  el ilia j logantoj 

ka j laboranto j. K a j jen  Celo speciale de m i bonkonata , 

loĝan to j kara j...

R ide tan te , m i ekadm onas m in  mem : Ne zorgu, ne zorgu...

M i versajne nen iam  plu renkontos la strangan, m a ljunan  

lir is to n . Sed, k iam  ekkaptas m in  trozorgado, m i rememoriĝas 

pri li ka j m i image revidas la a lee ton  en la duonhela lifto  :

Ne zorgu.

Ĝ i ne daŭros.

Nenio daŭras.

C. R .

La Interkonsento
De Gisela B e r g e r .

« K redu al m i, Eŭgeno, ĉ iu j faras tion  ! » Mi scias, Johano , 

ke ĉ iu j faras tion . Sed... *

« Nenia sed, Eŭgeno ! Ne estu pedanto  ! Ne farizeo ! Vi 

aĉetas la a rtik lon  je  ĝia plena m erkata prezo. Ĉu estas via 

ku lpo , Ke ĝi kostos post tri tagoj la kv inob lon  ? »

« Ne tion  ! Sed ke m i scias kaj la a liu lo  ne ! Ĉi tiu  homo 

ja  certe estas trom pota  !

• Ho sensencaj©, Eŭgeno ! » K ia l do ? Ĉ iuokaze li certe 

vendos. A ŭ  al v i, a ŭ  a l iu  a jji, tu te  egale ! K a j entute , se 

v i havos la okazon v id i lin ... »

« Mi op in ias nur.... Jo hano , m i ne vo lonte  faras negocojn, 

k iu j sim ilas, kiel.... v i do kom prenas m in  ! »

« T iam , Eŭgeno, vi estis barono kaj oficiro. T iam  decis 

tion  I Sed nun tem pe  ? N untem pe v i estis stalservisto, 

ra jd instru isto , ĉiĉerono, dom in tendan to . A l ke lka j episodoj 

ka j m a lg randa jo j m i tu te  ne pensas ! N un  v i estas ŝoferaspir- 

an to , tu te  okup ita  profesio. Cu v i devas fakte esti tie l elek

tem a ? »

« Eb le  v i estas prava ... »

« Certe m i estas prava ! M emoru a l via m a lg randa L illy , 

k iu  ne devas senti m izeron aŭ  m a labundon  ! Vere, la sorto 

m a ldorm us v in  sufiĉe I »
A i

« T io estas vera, Jo hano , tio  estas vera.... »

« E kk ap tu  reciproke !... Restas decidite, v i morgaŭ 

matene venos en la « B luan  erinacon », kie ni efektiv igos la 

aferon, jes ? »

« Jes, Johano , m i venos. »

B lanka , de likata  in fanĉam bro .

« L illy , vi devas en litiĝ i ! »

« T u j, Betty . »

La gracia nazeto m allevig is denove fortege deziranta 

in te r la paĝoj kaj b ildo j de la libro. Poste Si venas kaj allasas 

sin al la m anoj de Bett,y, ne ĉiam  lertaj.

« B e tty  I »

« Jes, in fano ? »

« Cu, vi havis iam  ankaŭ  relig ian lecionon ? »

« M emkompreneble, L illv  ! »

« Bettv , li rakontis al ni hodiaŭ tiel m ir inda jn  h istorio jn  ! »

I iam  post tempospaco : « D io  estas versajne senfine bela. 

B e ttv .... »

« E fektive, L illv , efektive ! »

M ankas al Befty , sp irita  rezonanco. Sed tio  faras nenion. 

L illy  povas belege monologi ka j songi, ŝ i estas soleca 

in fano, al k iu neniu parolas.

Eŭgeno ekeniras sian loĝejon per fo rtik a j, energiaj 
paŝoj.

Estas vera, efektive vera. Jo h ano  estas tu te  prava.

I-arso estas tio, hod iaŭ  ! A ŭ fiereco ! K ia l do ĉ iam  volhavi

p li p u ra jn  m ano jn , ol la a lia j ? Je n  : Sia ĉam bro aspektas

kiel krim ejo  ! K a j li volas ankoraŭ  ĉ iam ... N en iu  postulas,

neniu p lu  kredas tion  de li ! Estas ja  r id in da  !

S ingardem a, li m alferm as la  pordon de la ĉam bro  de Lilly.

Jen , ŝi kuŝas en Sia lite to  kiel elfinfano ! ŝ i ridetas al li inter

sonĝo ka j dorm o. L i sidiĝas a l la bordo de Sia kuŝejo kaj 
silentas.

M i devus bab ili kun  ŝi, li pensas, kiel A nna  bab ilis k un  Si. 

L i ne povas tion . Estas tim em o  en li. K ie l ŝi v idas lin  en Sia
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Carma infanmondo, kiu scias nenion pri la mizero de 1’ekzista- 

do ? Ĉu ellaborigi ta, m a lde lika ta  kaj negoja, kiel malbelega

m alnob lu lo  ?

Subite  la m aneto de L illv  serĉas lian  m anon sur la kovrilo. 

« Paĉjo ? » ŝi dem andas el Sia duonsonĝo.

« Jes, L illy  ? »

■ H od iaŭ  estis religia leciono.... Tiel kiel vi, .paĉjo tiel mi 

imagas.... D ion  ! »

Eŭgeno aŭdas tion. L i volas rideti. Sed li ne povas. 

K ia ŝiro en la koro ! L i iras al la fenestro kaj ia nedifineblaj© 

kortuŝas lin. Farigas m alvasta en la brusto, lia j okulo j estas 

varmegaj kaj en lia koro estas sonado, kvazaŭ sonas ĉio en 

gi, kiel per argentaj sonoriloj, kio estis iam  pura kaj bela 

kaj dia en la m ondo ! L i revenas al la lite to  de L illy . Si 

dormas sensupoza kaj lia an im o estas emociigita gis la fondo. 

En lia ĉam bro , li sidigas al la tab lo , prenas leterbileton kaj 

skribas :

• Pardonu, Jo hano  —  sed mi ne venos al la « B lua  erinaco ».

Trad. J .  R a u s c h k r .

La Deziro Pentri
Proza poemeto de Gh. Baudelaire.

Malfelica eble la homo, sed feliĉa la artisto k iun  la deziro 

disŝiras !

Mi bruldeziras pentri ŝin, k iu  ekaperis al m i tiom  m alofte 

kaj k iu fugis tiel rapide, kiel belajo bedaŭrata m a lan taŭ  

la vo jaganto  forportate en la nokto. K iom  de longe jam  ŝi 

forigis I

ŝ i estas bela, ka j p li ol bela ; ŝi inspiras, estas nokta 

kaj pro funda. S iaj okulo j estas du kavernoj kie malprecize 

trembrilas la mistero, ka j ŝia rigardo lum igas kiel fu lm o ; 

kvazaŭ eksplodo en la m allum o.

Mi kom parus ŝin je nigra suno, se oni povus im ag i nigran 

astron versanta lum on kaj feliĉon. Sed ŝi p li guste pensigas 

je la luno, k iu sendube ŝin m arkis per sia t im in d a  influo ; 

ne la b lanka luno  id ilia , k iu sim ilas je m alvarm a edzino, 

sed la luno  m albonsigna kaj ebriiga, pendanta  funde en la 

nokto  malserena, kaj pelata de la nubo j k iu j kuras ; ne la 

luno pacema kaj diskreta v iz itan ta  la dorm on de la homoj 

senriproĉaj, sed la luno  forŝirita el la ĉielo, venk ita  kaj 

ribela, k iun  la Tesaliaj sorĉistinoj senkom pate igas danci 

sur la herbo terurigata !

En ŝia eta frun to  logas obstina volo kaj am o al kapte jo . 

Tamen, ĉe la subo de tiu  m a ltrankv ilig a ' vizago, en kiu 

movigem aj naztruo j spiras la nekonaton kaj la neeblon, 

eksplodas, kun nedirebla allogo, rido el granda buŝo, ruga 

b lanka, ka j ĉarmega, k iu  pensigas je la m irak lo  de belega 

floro nask ita  en vu lkana  tereno.

Ekzistas v irino j k iu j estigas la em on ilin  venk i ka j gu i de 

ili ; sed ĉi t iu  estigas la deziron m orti m alrap ide sub ŝia 

rigardo.

Trad. Paul L o b u t  (Paris).

Kaptiteco

De Geoffrey Chaucer.

Okuloj viaj batas min per morto.

Ne eltenebla estas bel' ilia,

Vundbatas min ĉe I' kor sopir-ebria.

Sed baldaŭ min sanigus via vorto.

Se T fregan vundon tusus vori’ magia,

Okuloj viaj batas min per morto. 
Neeltenebla estas bel' ilia.

Mi juras, ke vi estas mia sorto.
De I' otv' kaĴ morto la reĝin' radia,
Ĉar la fidelon pruvos morto mia.

Okuloj viaj batas min per morto, 

Neeltenebla estas bel* ilia,

Vundbatas min ĉe I' kor' sopir-ebria.

El la angla: K. Kalocsay.

La cikado kaj la grilo
De John Keats.

Neniam mortas poezi’ de I' Tero.

Se birdoj svenas pro I’ ard-suna bn i 

Kaj serĉas fresan ombron, sonas trii’

En ĵusfalĉitaj kampoj tra I' aero:

Cikado! En la pompo de I’ somero 

ĉ i  estras, ĝi ja ne rezignas pri I’

Amuz'. K aj —  lace pro serckantoj mil —  

Ĝ i ekripozas plaĉe sub herbero.

Neniam ĉesas Tera poezi'.

Vesperon vintran, kiam frost’ glacia 

Silenton forĝas, ŝprucas tril-fontet'

Ĉe I' fomo: grii'! En varmo pli kaj pli.
K aj sajnas ĝi en rev' duonkonscia 

Cikada kant', sur herba kamp-montet'.

Somera mateno
De John Keats.

M i piedpinte staris sur monteto.

L'aero fretis, plenis la kvieto.

Ke I’ carmaj branĉoj, kiuj kun fier’

Modesta klinis arke al la ter'

Delikatpintajn tigojn rarfoliajn,

Ne perdis stelajn diademojn siajn 

Plostajn de I' Aŭroro. Kiel lan'

De ĵustondita greg' post fresa ban',

La nuboj pure blankis, dolĉe tiris 

Sin tra la bluaj ĉielkampoj. Iris 

Bruet' senbrua tra I' folioj treme:

Ĝin la Silento naskis sopirĝeme.

Sed eĉ plej ela movo ne ektusis 

La ombrojn, kiuj tra I' verdajoj kuŝis.

El la angla: K. Kalocsay.

Amerikana sprito

M ultaj homoj kredas je leĝo kaj ordo —  tiom longe ke ili 

mem povas fabriki la leĝojn kaj doni ordonojn. (Ottawa Herald)

Kapitano de malgranda k°merc-sipo Volis mallargi kontra

bandadon en certa haveno. Alproksimiĝinte la doganoficiston li 

diris: « Joe, se mi metas sur ĉiu via okulo dekdolar-bileton, ĉu 

vi povus vidi P »

« M i ne povus vidi n, respondis Joe, kaj se mi havus unu 

en mia buŝo mi ne povus paroli, » (Weekly Scotsman)

Aŭtomobilisio estas homo kiu pensas ke Ua marko estas la 

plej bona; dume li jam sporas por aĉeti alian venontjare.

(Southem Lumberman)
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U n i v e r s a l a  E s p e r a n t o - A s o c i o

Nuna stato de UEA Nova klopodado Nia konkurso

Pasis la v intro . Ĝ i anonc itis  kun premo kaj zorgo. 

R ide tan ta  suno esperigas kaj per la unua j floretoj p rin tem paj 

ankaŭ  la kredo je p li bona tem po revenas. A nkaŭ  n i rigardis 

tiun  v in tron  kun  stranga an taŭ  se nto . Senlaboreco, ekonom ia 

krizo, m anko  de Ado, ja  povas forte influi. D a n k ’ al la 

penado de niaj Delegito j, Ist supozita perdo estas m a lp li 

a lta  ol ni an taŭv id is . A l ĉ iu j koran dankon  ! E l la oficiala 

in form ilo  v i konstatas la n u nan  staton de ra lveno  de la 

kotizo j. Estas 400 anoj malpli ol je  sam a epoko dum  

la pasinta jaro . N i devas ilin  regajni. Ne pagis gis nun 

3300 personoj, 3 6%  de la fina stato  de 1930 (9110).

Ĝojige kreskis la kategorio de Ia sub tenan to j kaj estas 

versajne, ke ni atingos gis la fino de la ja ro  500. Je  tiu  ĉi 

pkazo ni inform as, ke m alnova am iko  de nia Asocio dediĉis 

esp. horlogon favore de la persono registrata kiel kvincenta 

subtenanto kaj kies kotizo atingos la Centran O fice jon gis 

fino de Jun io .

Lau la sperto de la pasin ta j ja ro j, ni ra jtas esperi ke 

1500 personoj ankoraŭ  pagos el t iu j 3300 nepag in ta j.

I iam  estus 8200 ano j kuj por reatingi nepre la 

arii.(iujaran staton —  ĉu ni parolu pri kresko nun tem pe?  —  

necesas varbi 800 nova jn  ano jn . La Centra Oficejo ja m  entre

prenis d iversajn provo jn  kaj kun helpo de la ĉefdelegitoj 

vidos kio estas farebla.

Laŭ la raporto j ricevitaj de la teritoria j oficejoj la senla

boreco m alhelpas m u lta jn  el n ia j ano j, repagi la kotizon. 

J a m  ni decidis helpi al n ia j Delegitoj trov igan ta j en tiu 

»'i situacio. La kom isiono de U E A  kunven in ta  en Ĝenevo 

nun  akceptis jenan  proponon :

Sim plaj membroj kaj membro-abonantoj, k iu j dum du 

jaroj pagis en tiu j kategorioj kaj k iu j plej malfrue post Majo 

UMI estas absolute nekapablaj repagi ta kotizon pro ekonomia 

mizero, konsentos sian membrecon por la kuranta jaro. lli 

ricevos senpage la oficialajn eldonajojn de la Asocio, je kiu 
rajtigas la koncerna membreco.

Pri la procedo ap liko ta , le Delegitoj de U E A  estas in for

mo! aj por la O ficiala B u lteno  elironta dum  Majo.

Kiel vi povas v id i el la oficiala in form ilo , ni kapteble 

atingas la nom bron de d u m »  loko j kun  Delegitoj de U EA . 

M ankas ankoraŭ  13 lokoj kaj en la venonta num ero de 

“ Esperanto ni esperas anonci la registrigon kaj sam tem pe 

presigi la b ildon  de t iu  ĉi Delegito.

La konkurso pri m oderna varb ilo  pri k iu  n i in form is en 

pasin ta j num ero j de Esperanto estas p lilong igata laŭ 

decido de la kom isiono gis

15a de Ju lio  1931

por permesi partoprenon al p li granda nom bro da lertu lo j. 

Je  la flno de M arto alvenis jena j pro jekto j kun  jena j devizoj :

1. Esperanto, Postulo de evoluo.

2. Veku, ho veku konstante.

3. K on i por am i.

4. C .C .P.

5. Esperanto, la facile lernebla mondhelp-lingvo m alferm as 

al ĉ iu j la tu tan  m ondon.

6. La logejo de feliĉo estas en la an im stato .

7. Sub  la sankta signo de 1’espero.

8 . Persona varbado.

9. V oĉdonu  por la enkonduko  de Unueca In ternacia 

Helpa lingvo.

10. Rad iov io lono .

11. Por ba ta li necesas bata lilo j.

12. Helada.

13. Pan Lo Ti (venis per flugpoŝto el A ŭstra lio ).

K rom  tio  venis kvar teksto j, nekonform aj al la regularo 

aŭ s im p la j proponoj ekster la konkurso. I l in  sendis : S-ro 

Paolo Bossi en Parab iago , ( Ita lu jo ) , F-ino Ju lie  ŝup ichova 

en Praha, S-ro Paw el Kosko en Poreba, Po lu jo , F-ino 

Sophie Feinberg en Oberursel, G erm anu jo .

La kom isiono de U E A  rigardis k un  granda intereso la 

p ro jek to jn  send ita jn . In te r  ili estas ke lka j, e llaborita j kun 

granda am o al la afero. A l ĉ iu j send in to j koran dankon  !

Pri la libertem pe jo j esperantistaj n i in terkonsentis kun 

kelkaj esp. hote listo j. La prov izora regularo estas :

1) Esperantista libertem pejo  estas hotelo a ŭ  pensiono 

kies estro parolas Esperanton kaj konsentas favoran tra k ta 

don al m em broj de U E A .

2) M em broj de U E A  k iu j deziras ripozi en esp. libertem pe

jo  povas rekte sin tu rn i al la don ita j adresoj.

3) L a  kondico j estas la ord inara j kiel por a lia j gastoj, 

m a lp li rabato  de 5-10%. Generale la estro devigas sin je 

favora servado al M em broj de U E A .

4) La libertem pejo j estas e lek tita j tre zorge de nia servo 

kaj la estroj konata j al ni. E b la j p lendoj iru al la Centra 

Oficejo k iu , se necese intervenos.

5) Ne estas in tencata fiksi certan tem pon aŭ  sezonon ; 

por starigi renkonton in ternac ian . T iuokaze ĉiu estas plene 

libera por arangi sin laŭvole.

6 ) Post iom  da sperto la servo organizas regulan renkonton 

de m em broj libertem pan to j, laŭ  la ekzem plo nun  provata 

en Ceĥoslovakio.

Libertempejoj:

(Unua listo)

Staris (Svislando). —  Proksim e de l ’Lago de K v a r  K an tono j.

—  Pensiono T urrnatt. —  Pensiono po tago 6.50 Frk,

kaj pli. Posedanto : S-ino Hess.

Tschiertschen (Svislando). —  En la kan tono  G rizono 1400 m

da alteco. H o  tel K u rhaus  A lp ina . —  Pensiono : 8-10 Frk.

Posedanto : Ja k o b  W iesner.

Oostduinkerke sur Mer (Belgujo). —  G rand H ote l D igue de

Mer. —  Posedanto : P au l Benoit.

Sallanches (A lta  Savojo , F rancu jo ). —  E n  la regiono de

1’M onto B lanka . H ote l de 1’Esplanade. A lteco 650 m.

Pensiono : Frk . fr. 40.—  ka j p li. E n  la  (somero) : 50.— .

Estas plezuro konstati ke la eldono de tu r ism a j presaĵoj 

revigligas. A nkaŭ  tie ĉi n i atentigas pri la gv id lib ro  de la 

Ita la  T ouring  K lu b o  aperin ta  a n ta ŭ  nelonge « M ilano  kaj 

lagoj de Lom bard io  » Dezirinde estus ke t iu  ĉi serio estu 

daŭrigo ta . Se sub tenata  de la esperantista pub liko  la plano 

certe efektivigos.
«

N i semu kaj semu, neniam  lacigu 

N i semu kaj semu konstante  j

H ans Jak o b  

Direktoro de U EA .
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/c l y 7 ? 0 / 2 c/b
Dua kunveno de la Komisiono de UEA Kredo je la Intelekto

La kom isiono de U E A  kunvenis dum  pasko Ĉe la Centra 

Oficejo en Ĝenevo por ekzam eni la staton de I'Asocio.

Vendredo la 3-an ĝis L undo  la 6-an de Aprilo  en sep 

kunsidoj po 4 horoj m eze ,ĝ i esploris financojn, adm in istradon 

kaj ĝeneralan agadon. La oficejo funkciis kiel dum  ordinara 

tago.

Sidantaj : (De dekstre :) S-ro Ed. Stettler, Prezidanto, D-ro 
Edmond Privat, redaktoro de « Esperanto S-ro Paul Blaise Komi
sionano ; Hans Jakob. Starantaj : Ĉe pordo : S-ro Job. Karsch, 
Vicprezidanto: en la mezo : S-ro Rud. Hromada, apude ĉe balustrado : 
S-ro Fritz Rockmann, Komisionanoj. Ekstere : D-ro Poncet, Komita
tano. Supre : S-ro Sklenĉka, Ĉefdelegito.

Simpatio de U E A

Malfelica akcidento  trafis D-ron P r iva t ka j rom pis al li 

ripon. E n  sama semajno nia direktoro S-ro H ans Jakob  

devis esti operaciata interne. N i esperas lian ba ldaŭan  kaj 

p lenan resaniĝon. E n  lia m alsano lin  kuraĝiga la kora 

s im patio  de U E  A  kaj la am ika j sentoj de ĉ iu j, k iu j konas 

lian senlacan fidelecon al ĉ iu taga —  foje sendanka —  

laborado pri deta lo j ka j gravaĵo j de nia kara Asocio.

(Red .)

De D-ro S tan  K a m a r y t .

K onv inko , ke logiko, tio  estas ĝusta rezonado estas la 

plej efika la plej u tila  m etodo por veni al la Vero, tio  signifas 

al kono de la e fektiva j kauzo j aŭ rila to j, estas la plej m alnova 

opin io de filozofanta homo. P la to  tion kredis tiom  firme 

k iom  sankta Tomaso el A qu ino  kaj k iom  Descartes. T iu 

ĉi plej konv inke el ĉ iu j racionalisto j sciis klarig i, ke la ideo 

estas des p li reala, ju  p li klare n ia  in te lekto ĝ in  konas. Do 

ju  p li ĝenerala estas ia koncepto, tio  signifas ju  p li ĝi estas 

abstrakta , des pli ĝi respondas al la realo. T iu firm a kredo 

al la hom a in te lekto  ne m algrandiĝ is depost la tem po de 

Descartes. K vankam  ĝi devis tra iri m oko jn  kaj dubo jn  de 

skeptiku lo j, m istiku lo j kaj d iverskaŭzaj negativu lo j senno

m aj. Restis ka j kreskis tiu  fido, ke in te lekto  pleje helpas al 

ni en ekkonado de la vero.

La unua j jardeko j de Ia dudeka jarcento alportis p luan 

firm igon de tiu  racionalisma konv inko  ; ili firm igis ĝin 

per grava elpensajo : La kriterio de la vero estas ĝia uzebleco. 

Ni scias, ke nia rezonado venis al ĝusta rezulto pro tio, ke 

la rezulto estas uzebla. Pri la uzebleco decidas sperto, en 

la plej konv inka okazo sperto eksperimenta.

Tiu ĉi konv inko  donis novan kaj tre gravan apogon al 

la kredo je  la hom a in te lekto . Ĝ i apogis op in io jn  de ĉiu j, 

k iu j kredas, ke oni povas ankaŭ  r ila to jn  in ter la homoj 

arangi laŭ  postulo j de la in te lekto . Tio signifas laŭ postuloj, 

k iu jn  la sperto trovos u tila j ka j dezirindaj. Nome la sperto 

ne sole pasive observata, sed ankaŭ  celscie a lvokata , kio 

signifas, eksperimente konstruata .

Oni trovis, ke ne estas ĝuste rigardi la « m i » de la homo 

kvazaŭ ĝi estus ia tu to  en si mem kaj ke sekve sufiĉus 

Sangi la in d iv id uo jn  (en ilia j kapab lo j kaj precipe en ilia 

moralo) kaj ke per tio  jam  la sociaj aranĝo j transforrniĝus. 

La glora am erika filozofo Jo h n  Dewey, m ontris erarigan 

danĝeron de tia konceptado de la aferoj. La « mi-eco », la 

egoismo, la egocentrismo ne estas io daŭran ta  aŭ ekzistanta, 

sed ĝi estas d inam ika  procedo. Se oni tion  ekvidas, oni 

ankaŭ  ekvidas, ke la transform igoj de la socio estas la sola 

rimedo por kreo de Sangitaj in d iv id uo j. Taŭgecon de la 

sociaj transform igoj oni povas ekkoni sole per la sperto. 

La intereso pri la m orala p libonigo de la unuopu lo  

kaj pri ob jek tiva  reformo de la ekonom ia j kondiĉo j sociaj 

tiam aniere identigas.

K lopodado de esperantistoj m irinde koincidas kun tiu  ĉi 

Deweya pensmaniero. N i proponis provi, ĉu estas ebla 

artefarita  helpa lingvo. La sperto m ontris, ke ĝi estas ebla 

kaj ke esperanto bonege tatigas por tiu  celo. Tiu eksperi

m ento ja m  finis. Sed nun  estas farata la dua eksperimento : 

Cu la uzado de esperanto farigos ĝenerala? Temas pri jeno : 

Cu la poveblon senpere rila ti kun frem dlingvano uzos tiom  

da hom oj, ke farigu neebla la nuna hon tinda  stato, ke iu 

vo lante  rekom endi ian sian plaĉon rekomendas ĝ in  per 

aserto, ke la aranĝo de li p r ik an ta ta  bone funkcias ie en 

frem dlando , kie la sim pla ĵu rna llegan to  ne povas ion 

kontro li. La ĝenerala uzado de esperanto faros finon al 

tiu  ĉ i stato ne d igna por socio regata per raciaj norm oj. 

Sed tiu  stato  estas Sange bla sole per generala enkonduko 

de esperanto. Cu gi okazos ? Mi ne dubas pri tio. ĉ a r  ĉie 

kaj ĉ iam  ni v idas, ke la  socio evoluas laŭ norm oj racio

na lism aj, tio  signifas, laŭ  celoj ka j m etodoj, k iu jn  logika,
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sur sperto bazita , rezonado trovis rekom endindaj pri

ilia uzebleco kaj el tio  sekvanta utileco.

A nkoraŭ  unu sperto venis el la esperantisma m ovado. 

Por nia eksperimento estis ka j estas bezonaj m ilo j da hom oj, 

k iu j lernis, uzis kaj uzas n ian  lingvon sole por t iu  eksperi

m enta , prova celo, bone sciante, ke ili nen iam  ricevos ian 

a jn  profiton el tiu  sia decido. K a j tam en  ili estas fidelaj 

kun labo ran to j dum  dekoj da ja ro j. T iu  fii oferemo de 

m ilo j el nun tem pu lo j estas tiom  granda dokum ento  de la 

sam tem pa idealismo enestanta en koroj de la diverskleraj 

ka j diversklasaj hom oj, ke estas per gi decide re fu tita  p len 

dado de la m algrandkora j hometoj pri m anko  de oferemo 

en la nuna epoko. Poresperanta laboro ne estas fiiam agrabla. 

Sed scii, ke oni kunlaboras kun  tiom  da hom oj flam an ta j 

p lia ltig i la don itan  nivelon ku ltu ran  sole pro sia konv inko , 

ke tiu  nivelo estas p lia ltigeb la , tia scio valoras la penon 

esti ak tiva  esperantisto.

(E l « Progreso », M arto 1931).

La plej juna membro de UEA !

%

Bela estas la ku tim o  esperantigi sian tu ta n  fam ilion . U E A  

posedas inter siaj ano j p lu ra jn  fam ilio jn , regule kaj senin

terrompe paganta j la kotizon . J a  efi in fano jn  I Fervora ano 

de nia Asocio akiris a n ta ŭ  la m ilito  la D um v iv an  Membrecon 

por sia filino, t iam  kelkjara. Sed unuafo je  okazis aligigo 

fie naskigo. Estas la filo de nia agema delegito en Praha, 

S-ro .Jaroslav ŝustr, nask ig inta 27.1.31.

Jaroslav ŝustr

Ni esperas ke ju n a  Jaros lavo  estas same fervora kiel 

patro. Pri unu  fakto  ni estas certaj : Tiu ĉi nova ano ne 

plendis pri la alteco de 1 ’ko tizo  I

Gazeto por Ia 18-a de M ajo

Car la gekolegoj ne mendis gustatempe la gazeton (ni ricevis entute 
nur mendon de 258 ekzempleroj), la Laborkomisiono por TAGE laŭ 
propono de D-ro Dte tieri e unuanime decidis, rezigni al aperigo de 
la gazeto, timente kaj la nuancan riskon kaj la por nia propagando 
malbonan impreson, se la kvanto de la venditaj Esperanto-gazetoj ne 
estos su Bde granda, por montri Ia disvastigon de nia movado. Sen 
sinica garantio ni ne volas riski ion, por ne malutili al nia afero.

bole ni povos eldoni la gazeton por 1932 kaj je la lino de 1931 
denove atentigos pri gi, tiam esperante pli bonan sukceson.

D-ro D ietterle, Leipzig.

Internacia Polica Ligo

O fic ia la  Inform ilo

Al la anoj kaj delegitoj de Universala Esperanto-Asocio !

La estraro de la Internacia Polica Ligo direktas peton al *vi, 
subteni la varbadon inter la policanaro por disvastigi nian lingvon 
inter policistoj kaj ankaŭ sukcesigi aligon al nia fakligo kune kun 
la aligo al Universala Esperanto Asocio.

Por ebligi ĉi tiajn sukcesojn la estraro de la Internacia Polica Ligo 
diskonigas al vi ties celojn :

Akceli la enkondukon de la lingvo Esperanto en la internacia 
polica servado, kunligi policistojn sciantaj nian lingvon, en politike 
kaj religie neŭtrala fakligo, komprenigi al la publiko la sencon de 
la polica laboro por solvi gin en harmonia interkonsento.

La kotizo kun abono de la liga revuo, kiu estas la organo de UEA. 
« Esperanto » pojare estas 6 RM antaŭpagota. Por ĉiuj anoj la simpla 
membreco al UEA. nepre estas rekomendinda. La kotizo por UEA 
senescepte pagota al la loka delegito de UEA.

La realigo de niaj celoj necesas, gajni grandan aron de policistoj 
kaj oficistoj kun polica karaktero. La gisnuna varbado de la llgestraro 
ne suflĉe sukcesis el kaŭzoj, konataj al ĉiu vera esperantisto. 
La ligestraro sole ne povas atingi ĉiujn policajn esperantistojn, kiuj 
ankoraŭ ne konatigis al gi. Tial necesas, ekiri vojon promesante pli 
bonan sukceson per helpo de pliaj anoj kaj delegitoj kunligitaj en 
UEA en nia plej forta esperantista organizo.

Kiamaniere ni atendas tian helpon ? Depost kelkaj jaroj ekzis
tas la Internacia Kriminalpolica Komitato IK K  el reprezentantoj 
de rnultaj registaroj kaj policestran^ diverslandaj. La komitatanoj, 
gisnun ne esperantistoj, celas pliperfektigi la kontraŭbatalon de 
krimuloj, laborantaj en diversaj landoj, tiucele forigi gisnun ekzis
tantajn malhelpajojn inter la diverslandaj administracioj. La estro 
de ĉi tiu komitato estas la iama policprezidanto de Wieir kaj nuna 
kanceliero de Aŭstrio, S-ro Schober. Ĝi tiu komitato ankaŭ jani 
okupigis en la jaro 1923 pri enkonduko de internacia polica lingvo. 
Inter la lingvoj proponitaj estis Esperanto.

La oficiala organo de ĉi tiu komitato, titolita Internacia Publika 
Sekureco (Internationale (^ffentliche Sicherheit) kiu estas sev
kaj persekuta Revuo, gis nun aperas german- kaj franclingve. Pro 
[•lia partopreno de Hallandaj policestran^ la komitato intencas ankaŭ 
akcepti trian, Ia italan lingvon en la eldono de la Revuo. Ci tiu Revuo 
enhavas oficialajn publikigojn de la komitato, traktadojn kaj arti
kolojn pri problemoi kun interesaj por polico internacia, arestordonojn 
persekutleterojn informojn de la internacia evidenco k.t.p.

Tamen la multlingveco granddimensias Ia organon kaj plikostigas 
la eldonon. El ĉi tiu fakto jam lernis la komitatanoj, kiuj nun celas 
iom post iom simpligi la eldonon de la Revuo nur unulingve kaj 
tiucele prove aldoni esperantlingvan kolonon por line tute.esperantigi 
ĝin laŭ la spertoj kolektotaj.

La komitato supozas, ke la lnternacia Polica Ligo garantias tiun 
oblecon, grandurbe tuj instrui policistojn kaj perfektigi ilin esperant
lingve.

Lau invito de la franclanda registaro la I.K .K . aŭtune de ĉi tiu 
jaro kunvenos en Parizo. Al ĉi tiu kunveno la Internacia Polica 
Ligo intencas prezenti proponon, jam denun tute esperantigi ĉi 
tiun konstatan Revuon « Internacia Publika Sekureco ».

Por tiu-ĉi celo nia ligo nepre bezonas konvinkigan materialon por 
utiligi gin al nia propono. Kuragigite per la interkonsento kun 
Universala Esperanto-Asocio pri reciproka intersango de servoj 
ni nepre petas Ia delegitaron, interrilati kun policestroj kaj policistoj 
de siaj lokoj por doni instigon kaj konsilon arangi instruon de Esperan
to inter la policistaro kaj tiamaniere ebligi la uzadon de nia helplingvo 
Esperanto en la polica servado.

Kiel eminentaj favorantoj de Esperanto el la anoj de la Internacia 
Kriminalpolica Komitato konatigis S-ro Dro Palitzsch, Dresden.
■N M / V  M  a  « I  A  M  i  ^  J  .  I  _  i  I  «  I  I  T  T  *  * «  % t  « «  t  •  m  I

prezidanto de la tutsakslanda Kriminalpolica kaj S-ro K. H. Brock- 
hofT, polica ^efinspektoro, Amsterdam, kiuj ankaŭ jam anigis al 
Internacia Polica Ligo same kiel S-ro Schober, por dokumenti siajn
simpatiojn al niaj celoj. S-ro D-ro Palitzsch jam refoje publikigi 
artikolojn en fakrevuoj pledante por uzado de Esperanto kiel inter
nacian polican lingvon.

La estraro de Internacia Polica Ligo atendas interkonsentan 
helpon, skribejojn amase, por pruvigi per ili la taŭgecon de la hel
plingvo Esperanto al la nomita Internacia Kriminalpolica Komitato.

A. Pohle ,
Redaktoro de 1’Oficiala Informilo.

P. Teuchner ,
Admin. Direktoro,

Leipzig, 0.28. Eisenbahnstrasse IU . b.
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23-a Universala Kongreso de Esperanto 

Sekretariejo : Lub icz 34, K rakaw . 

Poŝtĉeka konto : W arszaw a 410.975.

Kolizo: ZI. 44.—  ; Infanoj ĝis 14 jaroj ZI. l i .—  ; Helpkongresanoj, 
kiuj ricevas ĉiujn kongresdokumentojn, sed ne partoprenas en 
kongresaj arangoj ZI. 22.—  ; Blinduloj ne pagas kotizon.

Pagmaniero: Per poŝtĉeko, poŝtmandato, bankĉeko, monbiletoj 
en registrita letero. Plej oportuna pago estas pere de Pola Poŝtfi- 
parkaso (Pocztowa Kasa Oszczednoŝci) al nia konto : 23 Universala

estas ebla el : Aŭstrio, Belgujo, Ceĥoslovakujo, Danujo, Francujo, 
Germanujo, Italujo, Jugoslavio, Latvujo, Nederlando, Svedujo kaj 
Svisujo. —  Kongresa banko estas : Bank Gospodarstwa Krajowego, 
(Ilio Krakow.

Garantia kapitalo: Ni petas deklari bonvolan sumon por kovro 
de eventuala deficito.

Donacoj. LKK  volonte akceptos donacojn, por plensukcesaj la 
kongreson. Paris : s-ino J. Neubergovva zi IO.—  Sumo : 127.40 zi. —  
Ni korektas eraron, ke pagitaj sumoj de K. Bujwidowa, K. Roupper- 
towa, R. Weinsberzanka, M. Salamon apartenas al Blindula Kaso.

Blindula kaso. Por ebligi al niaj blindaj samideanoj senpagan pa
rtoprenon la LK K  kun danko akceptas ciujn mondonacojn por tiu 
ĉi celo. Pagis : J . Neubergowa zi 13.—  ; B. Gluchowski zi 2.— . 
Sumo zi 93.— .

Kongresmarko. Estas eldonita bela trikolora glumarko, kiun ni 
petas ofte uzi por multe propagandi Ia Kongreson. Unu folio kun 
28 pecoj kostas I.—  zi.

Ilustritaj postkortoj de Krakovo: Albumo kun 8 kartoj ZI. I.
Loĝado: Hoteloj : Kategorio A I -lita zi. : 15-18.50, 2-lita zi. 25-34.
Kategorio B I-lita zi. : 10-14.50, 2-lita zi. 18-24.
Kategorio C I -lita zi. : 8-9, 2 lita zi. 13-17.
Kategorio D i-lita zi 6, 2-lita zi. 11.50.
Privataj logejoj : Kat. A zi. 8, B zi. 7, C zi. 6, D zi. 5.
Manĝo: matenmanĝo zi. 1-1.50, tag- kaj vesperman^ 2-3 zi.
Fervoja rabato: Ciu kongresano ricevos gustatempe specialan 

rajtigilon por profiti el 50 proe. rabato sur polaj fervojoj antaŭ kaj 
post la Kongreso.

Pasportoj: Ciu kongresano devas posedi pasporton. Pola vizo en 
ĉiuj landoj senpaga.

Ekskursoj, lli okazos dum kaj post la Kongreso. Specialaj mendiloj 
estos sendataj.

O/coiv. Duontaga ekskurso per aŭtobusoj al tre pitoreska valo 
klikanta inter rokoj. Malgranda eltranĉajo de svisa pejzago. Vizitado 
di* grotoj. Manĝo en libera aero. Vespere reveno per aŭtobuso al 
Krakow. —  Kosto de la ekskurso kun mango ĉirkaŭ zi. 8.—

Tgniec. Duontaga ekskurso per Sipo al monahejo de Benediktanoj 
el X I jre. Vizitado de ruinoj. Veturo al Grodzisk, kie mango kaj reveno 
al Krakow. —  Kosto de la ekskurso kun mango ĉirkaŭ zi. 7.50.

Wieliczka. Duontaga ekskurso al fame konata, plej malnova en 
Eŭropo salminejo, profunda je 7 minejaj etagoj. Vizitado de la 
minejo kun giaj kapeloj skulptitaj en salo. Mango en unu el salaj 
grotoj. —  Kosto de la ekskurso kun manĝo ĉirkaŭ zi. 7.— .

Ciuj ĉi supraj ekskursoj okazos dum la kongresa semajno.
Zakopane. Unutaga ekskurso al centro de polaj montaroj Tatry, 

ĉefa turista stacio. Veturo per aŭtobusoj al Morskie Oko, lago 
kuŝanta 1.400 m alte inter nealireblaj rokoj, kie vivas agloj kaj 
ĉambj. —  Kosto de la ekskurso kun tuttaga vivtenado kaj ĉiuj 
veturprezoj ĉirkaŭ zi 45.—  ( I I I  klaso), zi. 50.—  (II klaso).

Pienini). Dutaga ekskurso per fervojo al Zakopane, kie la progra
mo estos la sama kiel ĉe la ekskurso al Zakopane. Duan tagon per 
aŭtobuso al Czorsztyn, 4-hora vojago per boatoj sur la rivero Dunajec 
kaj reveno al Zakopane. Kosto de la ekzkurso kun 2-taga vivtenado, 
noktejo kaj ĉiuj veturprezoj ĉirkaŭ zi. 95.—  ( I I I  klaso), zi. 100.—  
(II klaso).

Warszawa. Dutaga ekskurso al ĉefurbo de Pollando por partopreni 
en arangoj de la Postkongreso. Vizitado de la urbo per aŭtomobiloj 
kaj vizitado de Wilan6w. Kosto de la ekskurso kun 2 taga vivtenado, 
noktejo kaj ĉiuj veturprezoj zi. 105.—  ( I I I  klaso), zi. 112.—  (II klaso).

Fakaj kunvenoj. Gis nun estas anoncitaj jenaj kunvenoj de : 
Virinoj muzikistoj, pacifistoj, poetistoj, vegetaranoj, paneŭropanoj, 
Internacia Scienca Asocio. —  L K K  petas la arangantojn pri frua 
anonco, car aliokaze ni ne povas garantii la arangon.

Karavanoj: Estas anoncitaj karavanoj el Berlin, Beogrado Budapest 
Danzig, Milano, Parizo. Stockholm.

Grava peto: C iu j aligantoj ka» korespondantoj estas petataj 
skribi nomon kaj adreson tre legeble kaj ĉiam  ripeti la adreson.

Tadeusz Hodakowski 
Generala sekretario.

Internacia Postkongreso Esperantista

Varsovio : 9-11 Aŭg. 1931.

La programo an taŭv idas  : F ikson de m em ortabu lo  en 

la dom o kie logis la m ajstro , nuna  strato Zam enhofa n-ro 9, 

ka j sam an ĉe dom o en strato' Moza 40 honore je  verkisto 

A n ton i Grabowski. Donacoj por tiu  celo estas danke akcept

a ta j. Solenaĵo sur la tom bo  de la M ajstro. G v idado  kaj 

k larigado de la v id inda ĵo j de Turbo.

La kotizo estas ok zloto j t.e. k v in  F ranko j svisaj. Ĉ iu jn  

in fo rm o jn  petu de In ternacia Postkongreso, Str. W id ok  19 

W arszaw a. Pola poŝtĉeka konto : 25390 pere de S-ro Jozef 

L itauer.

Tria Internacia

Pedagogia Kurso de Esperanto 

de pastro Andreo Ce en K rakow .

Pedagogia Kurso de Esperanto okazos 
antaŭ la Universala Kongreso de El

La nunjara Internacia
Esperanto en Krakow. La kurso 

daŭros de la 20 Julio gis I Aŭgusto. La kurso celas diskonigi metodon 
de pastro Ce kaj kapabligi instrui Esperanton. Plej volonte estos 
vidataj profesiaj instruistoj kaj personoj jam instruantaj Esperanton. 
Cetere oni akceptos al la kurso ĉiujn sinanoncon tojn.

Kotizo estas 20 zlotoj. Oni sendu gin laŭ la adreso de Universala 
Kongreso de Esperanto indikante la celon. Pri pafmaniero bonvolu 
legi koncernan ĉapitron en Ia ĉi supra kongresbulteno.

Kursejo. Kiel kursejo servas granda prelegejo en Muzeo Industria 
ĉe la Smolensk-strato 9.

Loĝado kaj mango. Pri tio ĉi bonvolu legi koncernajn ^apitrojn 
en la kongresbulteno.

Fervoja rabato kaj pasportoj. Organiza Komitato de la kurso 
klopodas, ke la kongresaj favoroj ampleksu ankaŭ la kursanojn. 
Detaloj baldaŭ sekvos.

Programo de la kurso. La lecionoj (aŭ konversaciaj horoj, kiel
. PO! "preferas ilin nomi pastro Ce) okazos antaŭtagmeze. Posttagmezoj 

kaj vesperoj estas destinitaj por diversaj ekskursoj, vizitadoj de la 
urbo kaj giaj vidindajoj kaj diversaj arangoj celar 
la kursanoj la restadon en la urbo. Pli precizaj detaloj 
pe diskonigitaj.

w  r

celantaj agrabligi al 
estos gusta tem-

Propagando de la kurso. Oni petas ĉiujn Esperantistojn, kaj spe
ciale la geinstruistojn, ke ili bonvolu disvastigi tiujn ĉi informojn 
ri la okazonta kurso per la enlanda gazetaro. Aparte atentinda estas 
a faka Jurnalaro instruista. Veku inter tiuj sferoj intereson por la 
bonega metodo.

Organiza Komitato.

E

Angla : 

Austria  : 

Belga : 

Bulgara : 

Ceĥoslov. : 

D ana  : 

Franca : 

Germ ana : 

lta la  :

.Jugoslava :
Nederlanda : 

Svisa :

Naciaj Kongresoj 1931

25-26 Aprilo  : B irm ingham .

(Loko kaj dato  ankoraŭ  ne fiksita). 

23-26 M ajo : N ieuw poort apud Ostendo 

19-21 Ju lio  : S tara Zagora.

(Loko kaj da to  enkoraŭ ne fiksita).

» > >

23-25 M ajo  : D ijon .

23-25 M ajo : H am burg .

Septem bro : Padova.

24-25 Majo : Subotica.
15 M arto : U trecht.

IO M ajo : Solothurn .
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Im itinda ekzemplo
Gojigas ia koron, k iam  en la nuna  m ateria lism a m ondo 

oni renkontas idealiston kun  realeca sento, ne-erarigebla 

per kio a jn  en la sekvado de sia idealo. Certe ne estas m a lm u l

ta j t ia j in ter U E A . K a j pri unu  el 'ĝi kelkaj vorto j. Estas 

S-ro A n tono  K ude la , Delegito en m orav ia  urbo O lom ouc, 

m alnova kaj historie ofte c ita ta  loko, tre industria  .kun 

60000 loganto j. J a m  de 1910 S-ro K ude la  funkcias kiel

Delegito, Adele kaj persiste k lopodanta . M enciinde estas ke 

O lom ouc estas unu  el la urbo j kie po 1000 loganto j estas 

unu  ano de U E A . T iu ĉi proporcio se ap lik ita  nu r je triono 

de Ciuj 3000 lokoj kie U E A  havas ano jn  kreskigus ĝ in  al la 

20000. A pud  U E A  S -ro K ude la  ak tive  partoprenas la laboron 

de E ldona  Societo « M oraviaj E P ion iro j ». D ankan te  tiun  

p ion iron la estraro de U E A  nom is S-ron K ude la n un  60 jara, 

H onoran M em bron de 1’Asocio.

Internacia Libertempejo - Tendaro
Dum somero gesamideanoj, precipe junaj, gatas vivi en la plenaero 

for de la kvar muroj de Sambro, en idilia ĉirkaŭajo, Dum la tago 
oni vagas inter montoj, rokoj, afi iras al la rivero aŭ al la marbordo 
por bani. Vespere en la krepusko, oni sidas ĉirkaŭ la tendara fajro 
kie oni kamaradece rakontas kaj aŭskultas, por pli malfrue en la 
nokto, kiel patriarka pastisto, kanti la farojn de niaj antauuloj 
nombrante la stelojn.

De longe oni sentis la bezonon de tia libertempejo. Jam  oni arangas 
ilin en dlversaj partoj de Eŭropo. Jen unu el ili ie  Aspremont, 13 kilo
metrojn nordo de la fama urbo Nice kaj de la Riviero. La urbeto
\ ta l l r v H n  n i  I? 4* m a** a «m 4 ̂  I ________  __  — IA A % a a i

_ ------- ---- ---- " " J  UI u e  tu
Aspremont, supra parto Espermonto, kun nur 424 logantoj, nestas 
en nio o de pli altaj montoj Alpaj, 530 m. super la marnivelo.

Post 30 minuta verturado vi estas en Nice, kie oni povas bani sin 
en la maro, aŭ de kie oni povas veturi per aŭtobusoj laŭlonge ia 
Azura Marbordo al Cannes, unu-flanke, kaj al Monte Carlo, Menton
I /  i  l i n i u l o  h l i  h  ^kai ltalujo, aliflanke.

Vasta kaj belega panoramo prezentigas sur la valo, kie fluas la 
rivero Var, sur la Alpoj, sur la Mediteranea maro kaj sur montoj 
kovritaj de nego. *

La vilaĝo staras sur monteto inter pli altaj montoj kaj datigas 
de la 16 a jarcento. Antaŭ tiu dato Aspremont estis sur apuda monto 
/00 metrojn alta ĉe la piedo de la monto Cima. Plis frue sur la 
supro de tiu monto staris la giganta kastelo de dukoj de Aspremont. 
Ankoraŭ nun oni povas vagi inter la ruinoj de la kastelo, vidi la 
Mediteranean maron kaj la insulon de Korsiko.

La urbeto estas centro de ekskursoj al alpaj vilagoj, kaj proksime 
estas la groto « Hareng », konsistanta el kelke da Sambroj.

Multaj alilanduloj venas viziti dum vintro Aspremont pro la 
pitoreska voio al ĝi de Nice. Ci estas tre agrabla restadejo dum la 
somero por libertempantoj, pro ĝia alteco.

Por agrabla somera libertempo en la naturo, ne estas pli trankvila 
kaj bela loko ol Espermonto. Tie oni trovos gesamideanojn el diversaj 
landoj, tage vagantajn inter la montoj kaj valoj kaj vespere ĉirkaŭ 
la tendara fajro. Por aliaj, kiuj preferas ortodoksan vivadon, estas 
dorno en la urbeto mem, kie la gvidantoj de la tendaro bonakceptas 
gastojn.

Estas proponite dediĉi la tendojn al diversaj pioniroj de nia 
movado. Ni esperas havi tendojn, kun la nomoj de Mudie, Sharp, 
Cefeĉ, Bourlet, Sebert, Hodler, Bicknell, Hankel, Zamenhof, Pyke, 
Pollen kaj aliaj. Interne de la tendo estos pogo en kiu trovigos 
biografio de la nomito kaj ekstere estos pentrita la nomo de la karme- 
morato. Tiuj tendoj devas esti donacoj de societoj, interesataj havi 
tian monumenton antaŭ la okuloj- de libertempantaj Esperantistoj.

Kiu interesata grupo aŭ individuo donacos tendon aŭ tendojn 
en momoro de iu forpasinta pioniro ?

Kiu intencas libertempi ĉe sia propra internacia tendaro ? Skribu 
al la direktoro de la tendaro : E. E. Yelland, Espermonto, Aspre
mont, Alpes Maritimes, Francujo. Detaloj pri prezoj sekvos.

ir r i

* *
La Nederlandaj A no j de U E A  

estos kunvoka ta j al Generala K unveno ,

Sabaton  la 6-an de Ju n io . Paro lonto 

estas S-ro P. J .  Vermaas, H onora  M em 

bro de la Asocio.

*** D a n k ’al klopodo de sro. M. Ja- 

goda, T E L A , kunlabore kun  la IC K  

en Ĝenevo, la gazetaro en Honduraso 

iom  post iom  interesiĝas pri Esperanto.

La gazetoj « La Evo luc ion  » ka j « La R epub lica  » regule 

aperigas in fo rm o jn  pri Esperanto.

Bonan ideon havis la sekretario de Laborista  Espe

rantista Societo « Laboro » en Po llando , preparin te  por la 

23-a Universala Kongreso en K rakow  la u n uan  postm ilitan  

« A D R E S L IB R O N  D E  P O L L A N D A J  E S P E R A N T IS T O J  » 

kune kun am pleksa « P R A K T IK A  IN F O R M IL O  PR I-  

E S P E R A N IA  » (ĉilasta pollingve por kom encanto j ka j 

kiel varba materialo).

t ii estos bona lig ilo in ter la esperantistaro tu tm o n d a  kaj 

la sam landano j de n ia  Majstro. Pro sia « In fo rm a parto  » 

ĝi estos ĉ iam  u tila  same por kom encanto j kiel pro progresintoj 

ka j va rban to j, kaj pro sia « Adresa parto  » ĉefe serĉata per 

eksterlandanoj, dez iran ta j in te rrila ti ka j korespondi kun 

po llandano j.

La 16an de M arto, S-ro A. Baudet, prezidanto  de la 

Komerca Cam bro de Parizo , parolis pri Esperanto an taŭ  

la unu iĝo  de sekretarioj de la Nederlandaj Kom ercaj Cam broj 

en Hago. La parolado de S-ro B aude t konv ink ig is  ka j bonege 

impresis la aŭdan taron , in ter k iu  estis delegito de la M inistro 

de Instruado  kaj la P rezidanto  de la In s trua  K onsilan taro .

E s p e r a n t i s t a  v i v o

Naskigo

’ V. ^Ge-sroj Ivan Kotov, Ano de UEA «n Ruse, Bulgar., Ulineto 
nomita Vibra. ®

Edziĝoj

•** S-ro Enieriko R 6dely, ano de UEA en Budapest kun F-ino 
Maria Nagy, 6.4.31. v
, ***„S-ro Teo Jung, ĉefredaktoro de 1’« Heroldo de Esperanto» 
kun^ F-ino Agnes Scĥrĉder, 14.IV .31. —  Koran bondeziron (Red.).

S-ro Alfred Rudolf Jagomfigi, D de UEA en Pankjavitsa, 
Estonio, kun F-ino Johanna Kir*, 1.3.31.

*** S-ro Alfred Persson Membro 33700 kun F-ino Ingeborg 
Parnason, ankaŭ anino de UEA, en Malmo, pasko 1931.
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N i a j  M o r t i n t o j

Kun sincera bedauro ni ricevis informon pri la morto de jenaj 
samideanoj. A l la fam ilioj ni sendas la esprimon de n ia j respekt
plenaj kondolencoj.

S-ro Hermann Gohl, profesoro D-ro, en Neu gere dorf, 

Sa. German.

E n  la Februara num ero de n ia  gazeto n i anoncis la forpason 

de t iu  ĉi s im patia  sam ideano, bone kon ita  inter la germ anaj 

esperantistoj pro va lora j verkajo j ka j artiko lo j. Profesoro 

G 6hl aligis al n ia  m ovado en tem po, k iam  pub lika  defendo 

de nia .afero estis riska. De 1908 li persiste klopodis en 

R  iesa a.d. E lbe  (prezidanto de la tiea klubo) kaj poste en 

Neugersdorf.

Vivforto kaj intelekta elvolvigo

N ia  v iv forto  ne estas koresponda al nia ĉiutaga tasko.

Fisike ni estas senfortigitaj, ne kapablaj longe elporti penadon 

kiu necesas daŭrigon kaj persistemon. R im edoj mankas al ni.

Cerbe, estas same.

Gis nun, rezultigas ke sano, beleco, v ivforto kaj vivlongeco estas 

faktoroj k iu jn  la moderna vivo difektas.

Certe, ilia  kulturo ne donas la moralan belecon kaj la kom 

pletan intelektan disvolvigon. Sed ĝi preparas tute certe ciujn 

organojn  je  kontraŭstaro ĝis ekstremaj lim oj, de kie:

a) konsiderinda produktokvanto, per ebleco de intensa laboro, 

sen timo je trolaborigo.

b) Ebleco de pli facila enspiritiĝo de ĉiu j u tila j konoj por I i 

efektivigo de niaj entreprenoj, danka l la bona fiziologia ekvilibro 

kiu faciligas notinde la intelektan laboron.

Estas do logike diri, ke inter dii samnivele intelektaj hom oj, la 

pli kapabla estos tiu kies fizika sano estos sufiĉe forta por permesi 

al li pli longan kaj lacigan laboron.

La perfekta konservado de nia organismo estas do nepre ne 

cesa por ĉ iu j kaj speciale al la aktivaj hom oj. Kelkaj principoj,

—  je ĝenerala aplikado —  estas do necesaj kaj ni ekzamenos en 

nia proksima artiko lo  la eblecojn por ilin  apliki. La kono de tiuj 

rimedoj kai ilia  ind iv idua aplikado estis pritraktita j en broŝuro 

eldonita per la « Fondation Naturisto », 9  rue des Moulins. Alger, 

senpage sendata laŭ demando, ka j sen devigo.

Poŝtmarkoj kun teksto en Esperanto

Al la serio de oficialaj poŝtm arkoj kun teksto en Esperanto, 

e ldonita de la Sovjeta poŝto venas du nova j ekzempleroj, 

de p li a lta  valoro, nome de unu kaj tri rub lo j. T iu de unu 

rublo m ontras la Centran Telegraf-oficejon en Moskvo, la 

alia estas je  1’honoro de Lenin.

A pud  la lokaj taskoj Profesoro G ah i m ulte  laboris en nacia 

kaj ankaŭ  in ternacia m ovado. La Germ ana Esperanto- 

Asocio, rekoninte lia jn  m erito jn  nom is lin  Honora Membro 

(1930) ; li estis e lektita kiel prezidanto de la Germana 

Akadem ia Esp. L igo (1922); Prezidanto de la E kzam en 

kom isiono por Saksa Lusacio kaj en 1929 li farigis ano de 

la L ingva K om ita to . Ne forgesinde ke liestis ano de U E A  de 

1910 kaj ĝia Delegito depost 1919. Lia memoro restu 

inter n i I

S-ĵno C atharine  Schvvabe, anino de UEA 14795 en Hamburg, 
8 3 31

S-ro Norman Maclean, Delegito kaj DM 68 de UEA en Aguilas, 
provinco Murcia, Hispanujo, 24.10.1930.

.S-ro Pau lus  Jacobus Bondix, Delegito de UEA en Amsterdam 
de 1919, fidela laborinto por nia Asocio, 68 lara, 11.4.31.

S-ĵno Marie  Dubuisson , edzino de S-ro Henri Dubuisson, VD 
de LEA en Le Havre, 16.3.31.

Al Ge-sroj Georges Vanderkerken , MA en Ponse, Belg., fileto 
trijara.

S-ro F illiatre , patro de S-ro Petro Filliatre en Paris, redaktoro 
de I’Interligilo de PTT.

Sinceran kunsenton i

La kliŝon afable prun tis  al ni F irm o  F ran t. ŝ ted rv  poŝt- 

mark-vendisto en Praha I I ,  NekAzanka 15. La poŝtm arkoj 

estas riceveblaj por Kĉ. 15.—  la unurub la  kaj 45.—  Kĉ. 

por la trirub la .

PROPAGANDISTOJ I

En teknikaj kaj sciencaj rondoj.
Intemacia Medicina Revuo faras efikan propagandon ! 

A bo nu  ĝin : 20 rue aux Laines, Bruxelles, Belg.

I
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K o r e s p o n d a d o

Interi ando de objektoj.

Amsterdam (Nederlando). —  S-ro N. A. Zilver, Da mra k 95, (H. & P.), 
nur PM., (Malrespondas bagatelajoj^.

Amsterdam (Nederlando). —  S-ro D-ro jur. J. C. F. Heinsius, P. C. 
HoofUtraat 144, L. kun Latvolando, Litovujo Cinujo, Japanujo, 
pri juraj kaj aliaj temoj.

lierlin. F-ino Hertha Mathe*, Petersburgerstr. 23, PI., L., k.ĉ.l. 
precipe malproksimaj landoj. Certe tu resp.

Hrundijs nad Labem (Cehoslov.). —  S-ro Zdenek Prokop, del. UEA, 
benesova ulice, PM., PI., bfl. Gaz. nacilingvaj & esp. Letero per 
aerpofito same respondota. Ciam kaj tuj respondas.

Humon Aires (Argentino). —  S-ro Rodolfo G. Bosch, Estados Unidos 
2540, k.ĉ.l., PI. ĉiam rapide respondas.

Gheluive (Belgino). —  S-ro Marc Devolder, Vierhoeken. PI., koloritaj.
bldll., escepte Germanujo, Nederlando kaj Anglujo.

Hodonin (Cehoslov.). —  S-ro Ludoviko lrsik, librotenisto kaj Del. 
UEA, Vystavni 24. PM., L., PI., kĉl. Tuja respondo garantiata.

Hodonin (Cehoslov J . —  S-ro Otokar Konecny, komerckomizo 
PI., L., kĉl. Certe respondos.

Kamikl-Tokio. —  S-ro Hideo Jajima, studento, Kitaari Nagasaki- 
maĉi 477, L., PI., PM., gaz.

Kortrijk (Belgujo). S-ro Karel Nys, Vaartstr. 45. PI., nur blfl, 
afrankita, kun interesaj PM., PM., kĉl. Ciam kaj certe respondos.

Kortrijk (Belg.). - S-ro Albert Cognie, Moeskroenstraat l i ,  L., PI.,

Kortrijk (Belgujo). —  S-ro Paul Goethals, Beheerstr. 77. PI., hfi., 
k .ĉ i. escepte Germanujo kaj Cehoslovakujo. Respondo garantiata.

Me kri e» (Maroko). —  S-ro G. Courtois, Brasserie du Marcha, PM., 
marokajn kontraŭ aliaj de ĉ.l.

Ostende (Belg.). S-ro Maurice Hessens, 38 Ecndracht strnat, PI.,

fotitade!phio-Penna. — S-ro Rosenberg, Station O. Box 3412, k.ĉ.l 
pri div. temoj ; gaz. Certe respondas.

Plork (Poi.). — S-ro S. Guterman, ui. Szeroko 47 PI., k.ĉ.l.

Porlamar-Margarita (Venezuelo). —  S-ro Eleuterio Rosario Campo, 
PM., kvanto kontraŭ kvanto.

Praha A I  A' (ĈSR). S-ro V. Sedlaĉek, studento de Alta Komerca 
Lernejo M.S.K., PI., pri studentoj, komercsciencoj, ekonomiaj 
aferoj, Ciam respondos.

Praha II. S-ro Jan Tomanek, studento de Alta Komerca Lernejo, 
Horska 3 V.ŝ.O., PI., bli., precipe kun F-inoj, interŝangas studad- 
programojn de Kantlernejoj kaj geografiajn landkartojn. Ciam 
respondos.

Praha-Zi ikon S-ro FrantiAek Kouba sekretario, Riegrova 35, 
PI., PM. kun seriozaj eŭropaj filatelistoj. Ne sendas unue.

Praha-Strasnice 94 (Cehoslov.). — S-ro Karel Streka PI., PM., esp. 
gaz. k.ĉ.l. certe resp.

Hakim  (Estonio). - S-ro Mihkel Jŭrgenson, Aleksandro 27, PI., 
k.ĉ.l. ĉiam resp.

Stuttgarl-Iiottnang (Germanujo). S-ro Ludvvig Heintz, Gallen- 
klingeslrasse 25, I.., PK., PI., h.ĉ.l.

Saint-Maiir-des-Fossis (Franculo, Seine). —  S-ro Ch. Meyer, 3, rue 
du noli au Fouarre. Petas ni la gesamideanoj de la tutmondo sendi 
al li per leteroj kaj fotogra fajoj, la nomon de urbo el ilia lando 
^sedanta 57 gis OO miloj di» logantoj, kaj diri al li kiamaniere oni 
•atigas kontraŭ la brulego (incendie, Brand, burn) la nombro 

de la fajrbrigadanoj la ilaro uzata, k.t.p. sendos por rekompenco 
kelkajn belajn vidajojn el Paris kaj St. Maur.

Tomsk (Siberio). —  S-ro A u ronius Anatal, Zateevskij per 3., kv. 3. 
Artaj PI., (naturbildoj, skulpatjoj k.s.).

I 'per (Belgujo). —  S-ro Gauouier Hector, Del. de UEA, Hondstraat
15, deziras korespondi : P I., L., k.ĉ.l.

Yper (Belgujo). —  S-ro. D ’haenen Frans, Cartonstraat 8, deziras
korespondi : PI., L., k.ĉ.l.

Zaragoza (Hispanujo). —  Froteco Esperanta Societo —  Str. Roda 14
v 16. Kelkaj gesamideanoj deziras korespondi kun la tuta mondo.
Nepre respondos.

P e t o j  k a ]  P r o p o n o j

Anstataŭ revolveron aĉetu « 5000000 ». Prezo Frk. svis. _______ .

Cu estas la kapitalo ? —  Bonvolu vin turni al S-ro Walther Petzold, 
I Hindenburgstr. Schlciz, Germanujo, Thŭringen._____________

Diskoj. —  Estas eldonata de fama fabriko unuaklasa gramofondisko 
el tute novspeca fleksebla materialo kun « La Espero » ludita de

f
randa orkestro kaj kun la bonkonata bildario el la opero « La 
orĉa Fluto » de Mozart, kantita en Esperanto. La disko estu en 
ĉiu grupo, gi estu vendata ankaŭ en ne-Esperantistaj rondoj, 

por montri, kiei bele sonas Esperanta kanto kaj kiel taŭge gi 
estas por internacia uzo. Prezo de la disko Dolaro I.—  afrankite. 
Revendistoj ricevos rabaton. Solvendo per Komercista Esperanto- 
Unio Dresden-Radebeul

Ekspozicio. —  E. Hollmann, instruisto, Bŭnde i /W, Holtkampstrato 
64, Germanujo, kolektas por arangota E. ekspozicio senpagajn 
specimenojn de E. gazetoj, gvidiloj kaj reklamiloj de la tutamondo. 
Kiu samideano skribos ilustritan poŝtkarton ? Kiu eldonejo 
sendos kovrilojn de libroj ? Koran dankon antaŭe al ĉiuj I

Familia pensiono. —  S-ino L. Decourt (vidvino de esperantisto), 
41, rue de Paris, Vanves-Paris ; gardeno, plena komforto, ne- 
karaj prezoj.

Francaj Esperantistoj. —  Ne prokrastu. Aligu al la « Radio-Clul: 
Esperantiste de France », la centra franca informejo por radio 
kaj Esperanto, delegita de la Internacia Radio-Servo. Adreso : 
Henri Favrel, 27 rue Pierre Guerin, Paris 16.___________________

Kial esti malsana. —  Legu « La Granda Lego de Resanigo ■ (E. Geral
dine Owen) kaj trovu la certan rimedon por liberigi vin. —  Prezo : 
I Frk. sv. Havebla de : The London Unity Centre, 78 Lancaster 
Gate, London W . 2.

La plej grava problemo de la homaro. —  Kiel ni en nia nuna situacio 
devas pensi kaj vivi por akiri la pacon kaj por krei pli feliĉan 
mondstaton. Presitaj sciigoj riceveblaj de Universala Pacifista 
Ligo, Mathildenstrasse 9, Flensburg, Germanujo.

Libroj malnovaj. —  Mi kore dankus la spertajn samideanojn, kiuj 
bonvolus informi min pri la valoro de du malnovaj libroj : Unu 
estas verkita en malnova hispana lingvo kaj rilatas al la episkopaj 
legoj de Urgel (Hispanujo). Gi estas eldonita en Barcelona dum la 
jaro 1632. La alia estas verkita en latina lingvo kaj rilatas al la 
inkvizicio. Cii estas eldonita en Napoli dum la jaro 1661. La du 
libroj estas haŭtbinditaj. Sin turni al S-ro L. Huguet, Avenue de 
la Rĉpublique, Meknĉs (V.N.) Maroko.

Placo Zamenhof. —  La GRUPO ESPERANTISTA (VERDA STELO- 
UNUA KONGRESO) de Boulogne-sur-Mer petas la samideanojn, 
precipe la ĉeestintojn de la UNUA KONGRESO ke ili bonvolu 
helpi al la starigo de lado je la honoro de Doktoro ZAMENHOF 
sur la PLACE ZAMENHOF voĉdonita de la Urba Konsilantaro 
de Boulogne-sur-Mer pro memoro de la UNUA ESPERANTISTA 
UNIVERSALA KONGRESO EN BOULOGNE (Aŭgusto 1905) 

Donacoj estos akceptataj :
Compte chfeque postal Lille N0 27587 Victor Haignfcre 40 rue 

d ’lsly, Boulogne-sur-Mer. ______* _____________________________

Slavek. —  adresŝango : Bonvolu noti mian novan adreson : Jan Ev. 
Sl&vek, Praha X I I ,  Korunni ĉp. 2177, Cehoslovensko.

Ŝakistoj-Esperanlistoj I —  Mi deziras interrilatojn kun ŝakistoj- 
esperantistoj de la tuta mondo por diskuti diversajn ŝakdemandojn 
aŭ por ricevi kunlaborajojn, speciale leteretojn pri la Saka vivo 
diversloke, publikigotaj en la de mi gvidata Esp.-fako de « Scliack- 
vfirlden » (La ŝakmondo). Kunhelpu al prilaboro de la ŝaka kampo 
favore al Esperanto ! Skribu al Trosten Lindberg, Prassebo (Svedujo 
favore al Esperanto L Skribu al Torsten Lindberg, Prassi bo 
(Svedujo).

2 0 a  Belga Esperanto-Kongreso
Nieuivpoort apud Ostendo, 23-26 de Majo 1931.

Tre alloga estas la urbo de la proksima belga kongreso. Lokita 

apud la maro, je kelkaj kilometroj de Ostendo, ĝi estas tre facile 

atingebla por la geesperantistoj de la najbaraj landoj. Ili estas 

kore invitataj kunfesti kun la belgaj samideanoj ilian nacian kon

greson. kies programo estas tre interesa; ili povas estis certaj pri 

afabla akcepto kaj agrabla restado.

La kongreskarto kostas 2 belgojn; la festeno 7 belgojn; la lunda 

komuna tagmanĝo en Oostduinkerke 4 belgojn. Cambroj estas 

haveblaj po 5 belgoj po persono.

La aliĝojn kun mono oni havigu al S-ro. Leon Braet, 6. Longa 

Strato. Nieuwpoort - Ostendo. Cekkonto n° 642.48; telefono 

n° 255.

i
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Antilop - feloj
Mi forsendis al Europo miloj n da belegaj kaj bonege pretigitaj feloj, de la blu-griza antilopo, por luksaj felt-

vestaĵoj. Livereblaj de el Bruselo por kvantoj de mil pecoj. ■

A. ^ r?Z°Ĵ: ,PI° '  k  unua " " k  25 belgaj frankoj po unu, por la dua milo 24 fr. b., por la tria milo 23 Fr. belgaj 
gis dekmil feloj. Proponojn pri livero kaj pagmaniero atendas:

L .  A .  M a r r e  V E E .  Dekolto de U E A . Panan rra k  AnriA

Balkana Konkordo
komuna organo de balkanaj esperantistoj
La unua kreajo de sincera interkonsento.

Monata revuo en Esperanto, khi aperas de 1’Unua de 
Januaro 1931 kun la kunlaborado de esperantistoj el ses 
balkanaj landoj. C i celos la reciprokan ekkonon de bal
kanaj popoloj kaj ilian kunlaboradon. —  Abonpago: 80 
levoj: 40 dinar: 100 levoj: 4 Fr. sv. aŭ I Dol.

Specimeno kontraŭ dekono de jara abonpago. Espe
rantistoj el balkanaj landoj ricevas senpage specimenon.

Adreso: B A L K A N A  K O N K O R D O  

Poŝtenska kutija 233, Sofia, Bulg.

Por relative tre malgranda sumo

vi povas havigi al vi la

Plena Vortaro de Esperanto
La plej valora lingva konsultilo por ĉiu esperantisto,

verkita de 4 Lingvokomitatanoj.

536 paĝoj. Formato 14 X 20 cm.

Prezo: bindita IO mk. germ., broŝ. 9 mk.

(inkluzive afranko.)

Mendojn kun samtempa pago adresu al:

Sennacieca Asocio Tutmonda

23, r. Boyer, Paris X X . (Poŝtĉeka konto 1234-22 Paris)

aŭ al

R. Lerchner, C o lm s tr . I ,  Leipzig-0-27

(Poŝtĉeka konto 6835.)

E L D O N E JO

ESPERANTISTA VOCO
JA SLO  (PO LLA N D O )

Bankkonto: Bankdomo Kornfeld, Jaslo.
Poŝtĉeka konto: Krakovo N-ro 400.821. 

^irokonto: ĉe U E A , Genive

kies eldonoj estas atentindaj, senriprocan lalingve, bele 
aperigataj kaj malkaraj, rekomendas jenajn novaĵojn:

Bastien* Nacilingva Etimologia Lekikono.
Se vi volas sekvi la vojon de Zamenhof, kaj esplori 
la originon de niaj radikoj, tiam tiu 250-paĝa verko 
devas trovigi en via biblioteko. Fr. sv. 5.__

Cart, Vortoj de Proj., luksa eldono kun du portretoj, 
estas la plej grava verko post « Lingvaj Respondoj »
(140 paĝoj). Fr. sv. 3.—

JVuictier kaj Grenkamp:

Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de Esperanto.
V  ampleksa, la plej detala kaj la plej malkara 
el ĉiuj gis nun ekzistantaj gramatikoj. Unika verko, 

/'fek troy*8as sur la tablo de ĉiu serioza esperantisto 
(200 paĝoj) Brodurita fr. sv. 5.— Bindito fr. sv. 6.50

Grenkamp-Kornfeld: 5.000.000.
Originalo kun pipro kaj salo.
128  paga, bele presita libro. Fr. sv. 3.__

Grenkamp-Kornfeld, Kompleto}) samouczek j. Esperanto 
kun antaŭparolo de Prof. A . Cotton, membro de I' 
Pariza Akademio de Sciencoj. La plej bona, la plej 
detala kaj la plej malkara el la polaj lernolibroj.

5 ekzempleroj ZI. 5.—  50 ekzempleroj ZI. 40.—
IO » » 9.— JOO „ ), 75 .-
25 M ,> 22.—

Petu nian senpagan prezaron, vi ĉiam trovos libron,
kiun vi serĉas!

r JUS APERIS:

A N E K D O T A R O
de D-ro Leopold Dreher, L.K.

(Studo per rido) por refreŝigi kaj plifundigi viajn Esperanto konojn. Kun komentaro kaj vorttradukoj

lingvoj angla, franca, germana kaj pola. —  Prezo : I .—  Frk. sv.

Supera kurso de Esperanto, de I’ sama aŭtoro: Frk. 1.25 

H aveb la j pere de Universala Esparonto-Asocio, Libroservo, 1 Tour de H le , Geneve.

m
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B i b l i o g r a f i o  d e  I n t e r n a c i a  L i n g v o
660 paĝoj. —  16-24 cm. —  6000 Indikoj

Prezo : 12,50 Frk. sv.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO, 1 TOUR DE L’ILE, GENEVE.

G
ajaj horoj por Esperantistoj

56 paga libro por gajigi grupvespero jn-

instrnle Cionojn

elektitaj spritaj oj, bonhumoraj anekdotoj, enig
maj ŝercdemandoj, gajaj preseraroj, esperantaj

vortludoj.

Kun afranko RM  0.55 aŭ 2 respondkuponoj
riceveblaj en ĉiu postejo.

C. W A LT ER , B e r l i n  W . io , Hohenzollernstr. i i  (Germ.)
Poŝtĉeko: Berlin 85766

88 (20) Majo ESPERANTO

REDAKCIA INFORMO

La redakcio resendas manuskriptojn se tio estas postulata 
de la verkinto. Lasta tago por aperi en la numero de la 
venonta monato estas la 153 sub la kutima rezervo de dis 
povebla loko. Respondecas pri artikoloj generalaj la sub
skribinto. verkinto aŭ tradukinto. Pri la enhavo aŭ celo 
de reklamoj ni ne akceptas respondecon. Estas principe 
malakceptataj .reklamoj kaj tekstoj kiuj povus malutili al 
la bonfamo de la Asocio kaj de ĝia gazeto.

Lu abonoj komencigas en januaro. Estas akceptataj nur 
tutjaraj abonoj. Simpla abono kostas io  Frk. sv. sen favor- 
prezoj. Aperintaj numeroj estas postsendataj.

E S P E R A N T O
Svisa Poŝtĉeko: Geneve. I. 2310 ADMINISTRA INFORMO

Unu numero: i.—  Frk. sv. pagebla per respondkuponoj. 
Koresponda anonceto (maksimume dek vortoj) 1.25 Frk. 
Anonoeto (Petoj kaj Proponoj) dek vortoj 2.00.

Reklamo: Tuta paĝo 200— Frk. 1/2 paĝo loo Frk.
1/4 paĝo 50.—  Frk. 1/8 pago 25 Frk.
1/16  pago 12.50 Frk. 1/32 paĝo 6.25 

Rabato ĉe plurfoja enpreso de sama anonco laŭ inter
konsento. A l makleristoj rabato de 20 °7e. —  U E A : Simpla 
membreco 5.— Frk. Kun la gazeto ĉe samtempa aliĝo 
12.50 Frk., Subtenanto: 25 Frk. sv., Dumviva Membro: 
300 Frk. sv. pagebla en tri partoj dum daŭro de 3 jaroj.

l ’ im p r im e u r -g£rant  : a . Grandchamp, 2, r u e  des  u s in e s , Annem asse

Fabriko K.E.U. — Komercisto
La rekta vojo de la produktanto al la komercisto

NUR PERE DE K. E. U.

Multaj jam spertis la avantagoj», ricevitajn per nia perado. Pri
pensu, ke multaj komercistoj ofte estas trompataj de eksterlan

daj nekonataj firmoj. Uzu nur la servon de K. E.U.

Liverado je originalprezoj.
Abonu nian gazeton Komercista Esperanto Unio

« La komerco » Dresden-Radebeul.

Jam fmpresiĝis kaj baldaŭ aperos 
depost pli ol unu jaro zorge preparata

Adreslibro de Pollandaj 

*■■■■■ Esperantistoj ■■■■■■
(EN ESPERA N T O )

Kun kun Praktika Informilo Pri-Esperanta
(en pola lingvo.)

El la oltovo:

Pario l-a: 15 cefaj argumentoj por Esperanto. Indikoj 
por memlernantoj. Esperantista gazetaro tutmonda. Organiza 
strukturo de la Esp. movado. Fundamento biblioteko de 
1’Esperantisto. Cefaj sukcesoj de Esperanto depost 1918 kaj 
aliaj informoj.

Parto li-a: Adresaro de pollandaj esperantistaj organiza- 
joj kaj grupoj. Adreslibro de Pollandaj Esperantistoj, pli ol 
trimil adresoj kun indiko de la profesio k.a.
Preso: Enlande: Z lotoj: 3-— Eksterlande: 3 svisaj frankoj.

Sen afranko por kio oni aldonu io  % de la valoro. 
Ciuj mendoj kaj monsendo estu direktataj senpere al la

Redakcio de ia adreslibro de Pollandaj

Esperantistoj.

A/. O. Cserniakoti’, ui. Zacieczna, 2 , J. Zawada,

\VARSZAWA (Pollando)

Poŝtĉeka konto: 20845 —  Varsovio.

K iu  vo las k o n a t ig is  k u n  nova  ideo- fluo  en la  

e spe ran to  m ovado , t iu  nep re  legu  la ju s  a p e r in ta n  

32- pa£an  ibroAuron:

Manifesto de la Sennaciistoj
Sendube ne ĉiu esperantisto konsentos kun Ia tezo de 

I’ anonima aŭtoro, sed neniu povos nei, ke la verketo 
estas treege interesa, pensiga kaj bonstila.

L a  b ro ŝu ro  estas tre  m a lm u ltk o s ta  k a j m e n d e 
b la  ĉe je n a j a d re so j:

fe r’

Britio: (3 pencoj) Horace Walker, 25, Grimthorpe
Terrace, Ash Road, Headingley, Leeds.

Francio: 1,50 fk.) L. G. Avid, 19i>is, rue J.-B. Baudm,
Villejuif (Seine).

Germanio: (0,25 mk. g.) J. Burger, Bruchstr. Ala,
Essen.

Nederlando: (0,20 gd.) F. Faulhaber, Marathonweg 
15 II, Amsterdam.

Polio: (0,50 zi.) Stef Rostoniec, ui. Pienkna 52, Var
sovio.

Usono: (0,10 cd.) Teod. Veder, 24-29 Merehant St., 
A storia. L.I.


